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To klovne Kirsten Ahlburg Hent PDF Forlaget skriver: Stella og Victor er klovne. Ikke i et cirkus, men på et
sygehus. De kommer en gang om ugen. De har tasker fyldt med sjove ting med.

Klovnene tryller med en snor for Jonas, der er syg og ligger i sengen. Bagefter møder de Emilie på gangen.
Hun er også syg, men ligger ikke i sengen. Emilie er først lidt bange for de to klovne, men så tager Victor en

ballon.

Stella og Victor når at trylle for mange børn i løbet af dagen..

Værd at vide er en helt ny serie fagbøger på lix 6 - 8 udarbejdet til børn fra 7-9 år. Bøgerne tænkes anvendt
som frilæsnings-, højtlæsnings- og opslagsbøger. Teksten er enkelt opsat og let at gå til med flotte farvefotos
på hvert opslag. I serien er der lagt vægt på at skrive om emner, som har børns interesse. Alt er fakta, og der

bliver gået i dybden med emner, som børnene måske nok har hørt om, men ikke kender så meget til.

Værd at vide anvender brødtekst, billedtekst og faktabokse, så børnene vænner sig til, at de kan møde tekster
med forskelligt indhold. Målgruppe: Let at læse. Fra 8 år
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