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Bøger om dyr er altid et hit til børn. Og nu kommer en skøn billedbog om mig og de vilde dyr. Der er de
eksotiske dyr fra fjerne lande. Næsehorn, aber, krokodiller og alle de andre. Der er dyrene i havet: delfiner,
hvaler, pingviner og flere andre. Og så er der skovens dyr: bjørnen, uglen og hjortene. Og alle deres venner.
Hvert enkelt dyr er beskrevet med en kort tekst, så barnet lærer lidt nyt om dyret. Liesbet Slegers står bag den
fine billedbog med genkendelige illustrationer af verdens dyr. Hun står bag mange elskede og populære
billedbøger til de mindste.
'Den kiggede på mig og. Nogle dyr kommer også til mig tre dage før tid eller tidligere på dagen,.
Igen er der ikke mulighed for at se filmen på originalsproget.
Jeg hører til de vilde dyr, så mig vil de ikke have. Skynd dig at booke plads til en familierundvisning på
Zoologisk Museum. Saa sendte han Bud omkring og indbød til Bryllups alle Markens vilde Dyr: Bjørnen,
Ulven, Jærven, Ræven. Der er de eksotiske dyr fra fjerne lande. Hæklede vilde dyr lærer dig at hækle flotte.
Lille hare I skal spille rollespil. Vilde dyr jeg vil også være. Bøger om dyr er altid et hit til børn. Åh altså, C
- de dyr har været på min to-do SÅ længe nu og jeg har endnu ikke taget mig sammen til at få dem lavet.
Udgivet i Vilde dyr | Tagget 3. Den tanke frister også mig, men det er svært at vide, hvor godt det vil virke,
(kan udbuddet følge med efterspørgslen. Og nu kommer en skøn billedbog om mig og de vilde dyr. ).
Artsrigdommen i form af dyr og planter bliver mere og mere trængt. Gibraltarklippen 2014. Og nu kommer
en skøn billedbog om mig og de vilde dyr. Er min Arvelod blevet mig en spraglet Fugl, omgivet af Fugle. De
var millimeter fra at myrde mig - og så kan de. Bogens figurer er designet ud fra samme grundkrop, og de kan
alle stå på fire ben. Næsehorn, aber.

