
Roliga fakta - Fladdermöss
Ladda ner boken PDF

Emmalill Frank

Roliga fakta - Fladdermöss boken PDF

Visste du att mer än var femte däggdjursart på jorden är en fladdermus? Eller att fladdermusen kan flyga tack
vare sina jättelånga fingrar? Och visste du att världens största fladdermus är ungefär lika stor som världens

minsta hund?Du kanske också har funderat på hur en vattenfladdermus, en flygande räv, en dvärghästskonäsa
eller en vampyr ser ut?Roliga fakta är annorlunda faktaböcker, där ren fakta blandas med fantasi och mycket
humor. Det här är den fjärde boken i serien. Böckerna passar barn i åldern 6-9 år.Emmalill Frank är författare
och illustratör med barnböcker som specialitet. Hon älskar knasiga och roliga detaljer, vilket märks i både
text och bild.Sättet att skriva där författarrösten dyker upp med jämna mellanrum för att kommentera eller

ställa frågor är häftigt [...]. Ingen som läser den här faktaboken borde kunna tycka att det blir tungt och tråkigt
att lära sig fakta om fladdermöss." - Solveig Lidén, BTJ-häftet nr 7 2020Provläs boken på

www.betapedagog.se.

Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det finns ett flertal fördelar med att sätta upp
holkar åt fladdermössen. Depression er en sygdom som bliver kureret i mindst 75 procent af tilfældene.

Därför äter fladdermöss upp sig inför hösten och går i dvala när vintern kommer.

Flygande Räv

.sebockerbarnbockerungdomsbockerroligafaktaommodernamyterpaul mason . Passa på att frossa i
svenskodlade tulpaner. Kom till slottet och bekanta dig med både fakta och myter. Totalt har det blivit sex

informativa och roliga böcker Fakirer Fladdermöss Skelett Havsvidunder. Hästar fanns redan på
dinosauriernas tid. Men inte oroa dig. Det här är den fjärde boken i serien. Tillverkad i papper. Mått 6 st med
måttet 431 cm 6 st med. Osäker leveranstid. Vi firar med roliga fakta och en tulpankavalkad. Och att maten

tar slut.
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