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Pip og Otto, Blå Læseklub Kenneth B\u00f8ye Hent PDF Dette er en flergangsbog, der kan bruges som en
frilæsningsbog eller som et supplement til danskundervisningen i indskolingen. Pip giver Otto en lammer.
"Av," siger Otto. "Din Tøs," siger Pip og giver ham et puf. Pip er vild med Otto men Otto er vild med
fodbold, og Kalle driller. Hvad gør Pip så? Alinea er glade for at kunne præsentere denne letlæste Blå

Læseklub bog om den herlige og lidt vilde pige Pip, som egentlig hedder Mejse. Pip vil gerne imponere Otto,
men det er ikke nemt, også selvom hun både har en tatovering og er sej. Mon det lykkes Pip at gøre indtryk
på Otto? Og stopper Kalle med at drille? Kenneth Jakobsen Bøye har skrevet en sjov og sød historie om

jagten på det første kys. Bogen er smukt og fabulerende illustreret af Mette Damsgaard og Simon Bodh, som
både understøtter og krydrer handlingen på bedste vis. Blå Læseklub Pip og Otto er udgivet i serien Blå
Læseklub, som er letlæsningsbøger til elever fra 6 år. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet med flotte

illustrationer. Til læsetræning, læseindsats og gode læseoplevelser. Hvis bogen skal bruges i
undervisningssammenhæng, kan man hente gratis læsesforståelsesopgaver på www.laeseklub.alinea.dk.

Bøgerne svarer til Alineas gamle serie Superlet PS. Lix-tal: 7 Let-tal: 12

 

Dette er en flergangsbog, der kan bruges som en frilæsningsbog eller
som et supplement til danskundervisningen i indskolingen. Pip giver
Otto en lammer. "Av," siger Otto. "Din Tøs," siger Pip og giver ham
et puf. Pip er vild med Otto men Otto er vild med fodbold, og Kalle
driller. Hvad gør Pip så? Alinea er glade for at kunne præsentere
denne letlæste Blå Læseklub bog om den herlige og lidt vilde pige
Pip, som egentlig hedder Mejse. Pip vil gerne imponere Otto, men
det er ikke nemt, også selvom hun både har en tatovering og er sej.
Mon det lykkes Pip at gøre indtryk på Otto? Og stopper Kalle med at
drille? Kenneth Jakobsen Bøye har skrevet en sjov og sød historie

om jagten på det første kys. Bogen er smukt og fabulerende
illustreret af Mette Damsgaard og Simon Bodh, som både
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understøtter og krydrer handlingen på bedste vis. Blå Læseklub Pip
og Otto er udgivet i serien Blå Læseklub, som er letlæsningsbøger til
elever fra 6 år. Bøgerne er læsepædagogisk bearbejdet med flotte
illustrationer. Til læsetræning, læseindsats og gode læseoplevelser.
Hvis bogen skal bruges i undervisningssammenhæng, kan man hente
gratis læsesforståelsesopgaver på www.laeseklub.alinea.dk. Bøgerne
svarer til Alineas gamle serie Superlet PS. Lix-tal: 7 Let-tal: 12
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