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Boken om att få syskon Maria Frensborg boken PDF Perfekt bilderbok i väntan på en ny familjemedlem.
Mika ska få ett syskon! En bäbis! Fakta och berättelse går hand i hand i denna förberedande bok om ett

syskons ankomst. Det finns en bäbis i mammas mage! Som ska heta Glitterbäbisen! Det har Mika
bestämt.Mika undrar och frågar: Kan bäbisen höra i magen? Hur kom den in dit? Hur ska den komma ut? Och
kommer Mika äntligen att få en ståbräda att åka på nu?I ”Boken om att få syskon” får vi följa 3-åriga Mikas
väntan på att bäbisen äntligen ska komma ut ur magen. Här kan ni läsa om en mängd situationer och frågor
som är vanliga i väntan på syskon, som t. ex. besök på mödravårdscentralen, olika sätt att bli syskon på och
handfasta tips på hur en liten kan hjälpa till att ta hand om en bäbis. Läs berättelsen från början till slut eller

bläddra mellan era favoritavsnitt. En given bok för stora och små som snart ska bli fler!

 

Perfekt bilderbok i väntan på en ny familjemedlem. Mika ska få ett
syskon! En bäbis! Fakta och berättelse går hand i hand i denna
förberedande bok om ett syskons ankomst. Det finns en bäbis i
mammas mage! Som ska heta Glitterbäbisen! Det har Mika

bestämt.Mika undrar och frågar: Kan bäbisen höra i magen? Hur
kom den in dit? Hur ska den komma ut? Och kommer Mika äntligen
att få en ståbräda att åka på nu?I ”Boken om att få syskon” får vi
följa 3-åriga Mikas väntan på att bäbisen äntligen ska komma ut ur
magen. Här kan ni läsa om en mängd situationer och frågor som är
vanliga i väntan på syskon, som t. ex. besök på mödravårdscentralen,
olika sätt att bli syskon på och handfasta tips på hur en liten kan

hjälpa till att ta hand om en bäbis. Läs berättelsen från början till slut
eller bläddra mellan era favoritavsnitt. En given bok för stora och

små som snart ska bli fler!



Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Boken om att få syskon&s=sebooks

