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Blue Cat¤Story book Lars Skovhus Hent PDF Forlaget skriver: Story Book er beregnet til anden halvdel af 3.
skoleår og indeholder fire historier:

-Princesses in dresses er eventyret om syv prinsesser, som alle kysser frøen. Får en af dem mon prinsen, eller
...?

-I wish, I wish, I wish er en historie om en dreng, som ønsker at være anderledes.

-Father´s Day handler om en dreng og en pige, der gerne vil give deres far en helt anderledes gave på Fars
Dag.

-Hiawatha er baseret på et autentisk digt og handler om en indianerdreng, der bor hos sin bedstemor. Han
færdes ude i naturen og er gode venner med dyrene.

Alle fire historier er indtalt på elev-cd´en, der sidder bag i bogen. Desuden indeholder Story Book sange og
spil samt rim og remser. Til Story Book hører Workbook B og cd 2 med alle tekster, sange, rim og remser samt

lytteaktiviteter.
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