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Den klassiska sagan om en arbetsam liten röd höna och hennes lata vänner på bondgården. Hunden, katten,
gåsen - ingen vill hjälpa henne att så vetekornen hon hittat på gårdsplanen. Denna höna ger sig emellertid inte
utan kämpar på, hon sår alla vetekornen och ser dem växa upp. När det är dags att skörda ber hon vännerna
igen med samma resultat - inget av de andra djuren har "tid". Vår vän hönan skördar vetet och tröskar det, hon
tar det till kvarnen och sen till bagaren utan deras hjälp. Till sist kommer hon hem med ett doftande nybakt
bröd, Då har förstås vännerna "tid" men hönan har tröttnat och bjuder in mjölnaren och bagaren i stället.
Sagan om den Lilla Röda Hönan är en enkel upprepningssaga som blir spännande genom de fantastiska
bilderna - och genom att väcka barnens fantasi.
Hur låter hönan, hunden, katten och gåsen? Varför vill ingen hjälpa hönan? Läs mer:
http://www.ndio.se/?page_id=519
Den lilla röda hönan : [somaliska och svenska]. Albanska, franska, kroatiska, kurdiska. trycka på den lilla.
R. com. att två stycken svenska bokprojekt har stoppats på. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet. Vi
talar svenska och 42 andra.
DN och SVT:s Kulturnyheterna rapporterar att två stycken svenska bokprojekt har stoppats på
crowdfundingsajten Kickstarter då insamlingarna till böckerna anses. Hunden, katten, gåsen - ingen vill hjälpa
henne att så vetekornen hon hittat på gårdsplanen. Pris: 241 kr. Punkt, rättstavning och. Sagan om den lilla
röda hönan 5 år sedan Förskolans. Boken vänder sig till. Av: Pogorelskij. Skickas inom 3-6 vardagar.
Tyvärr är de svartvita men de är stora och fina. Innehåll: Den lilla röda hönan ; Gumman som fick en gås ;
Trollen som kunde tiga ; Det mystiska skrinet ; Haren och rovan ; den första julaftonen ; Solstrålarna.
R. Den handlar om en höna som sliter och inte får någon hjälp av de andra djuren och till sist får skörda själv
(bokstavligt talat).

