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H.C. Andersen Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: H.C. Andersen er en berømt dansk digter.
Han har skrevet mange eventyr

og er kendt i hele verden.
Læs om ham og hans liv i denne bog.

Bogen om H.C. Andersen er en mini-biografi om en af de mest kendte danskere. Børnene kan læse om hans
liv og hans eventyr.

Den har et lix-tal på 14 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal indeholde af tal, faktabokse og fotos.
Bogen kan læses af lyst eller indgå i forløb om dansk historie og litteratur.

Bøgerne i serien "Jeg læser" skrives blandt andet af de erfarne forfattere. Grafisk designer Ole Steen leverer
seriens farverige udtryk, der gør fagbøgerne spændende for eleverne samtidig med, at de indeholder alt, hvad

der kræves af genren.
På seriens hjemmeside er der gratis lærervejledning og opgaver. Her kan man også læse en præsentation  af

forfatterne samt læse mere om serien og de kommende titler.
 

 

Forlaget skriver: H.C. Andersen er en berømt dansk digter.
Han har skrevet mange eventyr

og er kendt i hele verden.
Læs om ham og hans liv i denne bog.

Bogen om H.C. Andersen er en mini-biografi om en af de mest
kendte danskere. Børnene kan læse om hans liv og hans eventyr.
Den har et lix-tal på 14 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal
indeholde af tal, faktabokse og fotos. Bogen kan læses af lyst eller

indgå i forløb om dansk historie og litteratur.

Bøgerne i serien "Jeg læser" skrives blandt andet af de erfarne
forfattere. Grafisk designer Ole Steen leverer seriens farverige

udtryk, der gør fagbøgerne spændende for eleverne samtidig med, at
de indeholder alt, hvad der kræves af genren.

På seriens hjemmeside er der gratis lærervejledning og opgaver. Her
kan man også læse en præsentation  af forfatterne samt læse mere om

serien og de kommende titler.
 

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=H.C. Andersen&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


