Mamma Mu och Kråkan
Författare:

Sven Nordqvist,
Wieslander,
Wieslander

Utgivningsdatum:

2005-03-01

Förlag:

Natur
&
Allmänlitteratur

Upplaga:

3

Antal sidor:

128

ISBN:

9789127105270

Kategori:

Skönlitteratur

Jujja
Tomas

Kultur

Mamma Mu och Kråkan.pdf
Mamma Mu och Kråkan.epub

- Va? ropade Kråkan.
Vad är det där för krok? - Krok? sa Mamma Mu. Det är ingen krok. Det är en rak. Kråkan himlade med
ögonen. Han var tvungen att sätta sig. - Men det är ju en spik? - Ja, inte kan man ha en krok, sa Mamma Mu.
Det är ju för läskigt. Dom kan ju fastna på den. Om man sätter maten på en krok, kan dom ju få den i halsen.
Det är ju livsfarligt för fiskarna. I den här kapitelboken får vi läsa om Mamma Mu som är en mycket nyfiken
ko, och Kråkan som tycker att det mesta som Mamma Mu hittar på är väldigt pinsamt. Som att cykla i
kohagen, åka till biblioteket, simma i badhuset eller dansa balett i ladugården. Men det bryr sig inte Mamma
Mu om. Hon gör som hon vill i alla fall. Mamma Mu och Kråkan är perfekt som högläsningsbok och
illustrationerna är gjorda av Sven Nordqvist, en av Sveriges mest uppskattade illustratörer. Berättelserna om
Mamma Mu och Kråkan har sitt ursprung i barnets lek med ord och ljud och rörelser. Jujja och Tomas
Wieslander har med lyhördhet fångat upp fragment ur leken och av dessa skapat otaliga sånger, verser och
berättelser. Med stor portion humor, klokskap och värme har läsare över hela världen fått stifta bekantskap
med de oskiljaktiga vännerna Mamma Mu och Kråkan.
4 | Surahammar Kontakt | Hjälp. Kom och träffa Mamma Mu och Kråkan. C. H. Registrera. Eller Leonardo
& Michelangelo från Turles. Besök vår YouTube-kanal; Följ oss på Facebook Bilkompaniet Mora Leksand
Malung, Dalarna, en verkstad med all den senaste tekniken för felsökning, reparation och service på VOLVO,
RENAULT, NISSAN och DACIA. Check out Klappa händerna så fort man kan by Jujja och Tomas

Wieslander & Mamma Mu & Kråkan on Amazon Music. WinLas Bokning 3. Besök vår YouTube-kanal;
Följ oss på Facebook Bilkompaniet Mora Leksand Malung, Dalarna, en verkstad med all den senaste tekniken
för felsökning, reparation och service på VOLVO, RENAULT, NISSAN och DACIA. 5. Stream ad-free or …
Barnens Estrad skapar, producerar och genomför teater- och musikföreställningar, konserter, turnéer och andra
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