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20 danske dyr Martin Jensen Hent PDF Lærte du aldrig at finde rund i "hjort", "rådyr", "dådyr" og

"kronhjort"? "Lær dit barn om 20 danske dyr" indeholder 81 billeder og er ideel til at lære de helt små at
genkende og sætte navne på dyrene. For de lidt ældre som er klar til at tage det næste skridt, indeholder

bogen desuden en række grundlæggende informationer som f.eks. navnet på en hangris, at koen giver mælk
og et får giver uld. Jo længere ned man kommer på listen for hvert dyr, desto mere avanceret bliver
informationerne – på den måde fortsætter bogen med at være givende efterhånden som barnet vokser.

Bøgerne i denne serie er med de mange billeder egnet til de helt små fra 1 år, men åbner sig for barnet med
tiden og afslører nye dybder efterhånden som barnet bliver ældre, og kan derfor udgøre en værdifuld samling
som barnet kan vende tilbage til år efter år. Lær om: hund, kat, hest, ko, gris, får, ged, rådyr, dådyr, kronhjort,

hare, kanin, grævling, mus, ræv, egern, mår, mink, bæver og flagermus.
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