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Hunde fanger tyve. De hjælper jægere og blinde. Eller er sammen med børn i en klasse. De er på job. Hunde
på job er en ny titel i TURBINEs serie af letlæste fagbøger “Jeg læser.
Bogen om hunde, der arbejder har et lix-tal på 15 og er udstyret med alt, hvad en fagbog skal indeholde som
fx flotte fotos, faktabokse, simple grafer og registre. Bøgerne kan læses af lyst og indgå i forløb om faglig
læsning i grundskolen. Bøgerne i serien Jeg læser skrives blandt andet af de erfarne forfattere Peter Bejder,
Asker Hedegaard Boye, Per Straarup Søndergaard og Lisette Agerbo Holm, samt flere andre, der har en
specifik viden om et emne. 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
www.jeglæser.dk er der gratis lærervejledning og opgaver.
Her kan man også læse en præsentation af forfatterne samt læse mere om serien og de kommende titler.
Find os på kortet her » Vi bruger cookies (herunder tredjepartscookies) for at huske dine valg, optimere
hjemmesiden og måle trafikken generelt. We also use cookies to remember your settings and gather web
statistics. Årskort kan købes på stedet eller ved at ringe til os på 70 120 212 (Internationale takster kan gælde,
priser kan variere afhængigt af udbyder). Der er gratis, offentlige rundvisninger på Københavns kirkegårde i
sommerhalvåret. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.
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kan variere afhængigt af udbyder). Middelaldercentret åbner d. 27. Tag med Clemens og Patrick Berdino på
en eventyrlig rejse til fjerne lande fyldt med magiske artister og dyr i en by nær dig fra den 28. 27. kØb billet
gØr det nemt - kØb din billet pÅ forhÅnd Du finder os i byen Skærup, som ligger mellem Fredericia og Vejle
på Hovedvej 171. STH er en nonprofit forening, der har til formål at uddanne og udplacere specialtrænede
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