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Mundheldserien 3 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 " Ude på Lars Tyndskids mark." 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. Lars har en bod på torvet. Her sælger han de flotteste og største
grøntsager og frugter, man kan tænke sig. Alle strømmer til hans bod, og han bliver hurtigt kendt i hele byen.
Men hvordan gør han? Har han en hemmelig opskrift? Og hvorfor farer han pludselig afsted, lige når han står

og sælger sine varer?
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