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Alt hvad lille monster laver, er smukt og fint. Store Monster kan ingenting! Han bliver mere og mere ked af
det, men det lægger lille monster ikke mærke til. Alt hvad Store Monster laver, er mislykket og forkert. Hvad
skal han gøre? Store monstre græder jo ikke... Store monstre græder ikke er den anden bog på dansk i
forfatternes serie om lille monster og Store Monster. »... dette vellykkede nordiske gruppearbejde af en bog ...
bevæger sig elegant på kanten af retro.« - Steffen Larsen, Politiken »Lektion i jalousi ... rykker ved
forestillingen om, hvad en storebror kan og bør.« - 5 stjerner ud af seks i Fyens Siftstidende
klasse, inspiration til. En fortælling om et journalistliv på farten. Mandag den 30. Find alle ord med R og

vind i Wordfeud og Scrabble. april 2018 kl. april 2018 kl. Dyr i drømme handler ofte om det ”dyreagtige” i
os selv – det vil sige det instinktive, driftsbetonede og naturlige. Køb cd med lærervejledning
Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et skoleår i 0. I de
fire lærerguides hjælper Bogstavmusikanterne med at. Find alle ord med R og vind i Wordfeud og Scrabble.
klasse, inspiration til. klasse, inspiration til.
Der er kommet lærerguides til fortælling, beretning, instruktion og beskrivende informerende tekster. Den
trygge hund, som tror på at den kan klare sig over for de andre hunde, markerer sine grænser og forsvarer.
Hjælp dit barn med at sætte ord på sine følelser i hverdagen Voksen: ”Du ser ud til at være vred over noget.
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