
På natløb
Hent bøger PDF

Per \u00d8stergaard
På natløb Per \u00d8stergaard Hent PDF Victor og Gustav er på tur med klassen. De bor i en hytte tæt op ad
en skov. I aften skal de på natløb. Victor og Gustav vil gøre nogle piger bange. Mon det lykkes - eller ender
de to drenge med selv at blive skræmt? Letlæsningsserie om vennerne Gustav og Victor, der kommer ud for
en masse spændende og uhyggelige ting. Per Østergaard, født 1950, produktiv dansk børnebogsforfatter.
Uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1975. Blev efter et par år ved Statens Åndssvageforsorg ansat som

lærer på Bakkeskolen i Hørning, primært som specialunderviser. Med udgangspunkt i sit arbejde, især med de
yngste elever, har han siden 1980 skrevet lette børnebøger, der støtter børns læseforståelse og -læring. Blandt

andet en række bøger i Gyldendals letlæsningsserie, "Dingo", med fantasi og mangfoldige venskaber i
centrum. Fælles for historierne er, ud over den lave lix, sjov, dramatik, spænding og nærvær. Desuden står han

bag en række fagbøger for børn – også i letlæsningsgenren.

 

Victor og Gustav er på tur med klassen. De bor i en hytte tæt op ad
en skov. I aften skal de på natløb. Victor og Gustav vil gøre nogle
piger bange. Mon det lykkes - eller ender de to drenge med selv at
blive skræmt? Letlæsningsserie om vennerne Gustav og Victor, der

kommer ud for en masse spændende og uhyggelige ting. Per
Østergaard, født 1950, produktiv dansk børnebogsforfatter. Uddannet
lærer fra Århus Seminarium i 1975. Blev efter et par år ved Statens
Åndssvageforsorg ansat som lærer på Bakkeskolen i Hørning,

primært som specialunderviser. Med udgangspunkt i sit arbejde, især
med de yngste elever, har han siden 1980 skrevet lette børnebøger,
der støtter børns læseforståelse og -læring. Blandt andet en række
bøger i Gyldendals letlæsningsserie, "Dingo", med fantasi og

mangfoldige venskaber i centrum. Fælles for historierne er, ud over
den lave lix, sjov, dramatik, spænding og nærvær. Desuden står han

bag en række fagbøger for børn – også i letlæsningsgenren.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=På natløb&s=dkbooks

