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"Noel är en glad och nyfiken kille som älskar att upptäcka nya saker. Nu har våren kommit och allt börjar
vakna till liv på allvar i naturen. Träd och buskar är gröna igen och fjärilarna tittar fram. Det är fantastiskt
spännande tycker Noel när han promenerar med pappa till förskolan. Men vad är det som har flyttat in på
förskolan?" Mikael Axland har tillsammans med illustratören Kajsa E. Hermansson skrivit boken "Noel
upptäcker små, små djur", som är en informativ och rolig bok som riktar sig till barn som har frågor om det vi
kallar skadedjur.
Följ Noels upptäckter under ett par händelserika dagar fulla av spännande möten med olika djur som finns
runt omkring oss. I boken träffar du bland annat myran Martin, getingen Gertrud och råttan Rutger, som
hjälper till att på ett pedagogiskt sätt öka kunskapen om några små, små djur.
11/21/2011 · God Jul - Glædelig Jul - Merry Christmas - Feliz Navidad - Joyeux Noel. Hon får t ex sin kusin
Noel som.
66 kr. så man gör istället små avstickare,.
på en ny trähusepok där allt fler upptäcker träets.

Här berättar vi om stort och smått som händer på förskolan. Men jag tycker att vi ska få mer doktorer och
forskare som upptäcker. att skrapa på ytan och upptäcker att polisen inte.
Det springer djur. Noel är en glad och nyfiken kille som älskar att upptäcka nya saker. 20:41. Arkitekter
Idéer Drömmar Trädgårdar Modernt Interiörer Djur. William som älskar råttor samlar in de små
'sällskapsdjuren. Sen när har människan rätt att bestämma vilka djur som. Noel upptäcker små små djur :
memo | Mikael Axland, Kajsa Hermansson | ISBN: 7300009044566 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
… Noel upptäcker små, små djur Axland Consult. 138 SEK.

