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Mundheldserien 1 Kirsten Ahlburg Hent PDF Billedbog af Kirsten Ahlburg til de yngste - til dialoglæsning
om idiomer og de underlige mundheld, der optræder i det danske sprog.

Denne bog kommer med et humoristisk bud på forklaringen bag idiomet " at have sommerfugle i maven."
Bogen er oplagt som oplæg til en dialog med børn i indskolingen om sprog og mundheld.

Bogen er endvidere velegnet til højtlæsning.
Bogen indeholder 24 sider i farver, med farvelægning på alle opslag af Keld Petersen.

Bogen har formatet 17,5 x 24 cm og er indbundet som hardback.

Ida skal begynde i 0. klasse
og glæder sig rigtig meget.

Så meget, at hun slet ikke kan spise noget.

”Hun har sikkert sommerfugle i maven,” siger far til mor.

Det kan Ida ikke forstå.
Har hun virkelig slugt nogle sommerfugle?

Måske skete det, mens hun sov.
Ja, måske har far ret.

For det rumler godt nok nede i maven.
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