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Jakob Martin Strids "Lille Frø" er en billedbogsklassiker fra Gyldendal til de ca. 3-6-årige. I 2015 har bogen
10 års jubilæum.
Det er 10 år siden Lille Frø faldt ned gennem taget til sin familie på femte sal, lavede ulykker, rejste verden
rundt og blev genforenet med sin familie. Dengang vandt Jakob Martin Strid og LILLE FRØ den danske del af
en stor nordisk billedbogskonkurrence, og siden har Lille Frø vundet børns og voksnes hjerter verden over. I
denne jubilæumsudgave får du den oprindelige historie om Lille Frø, og så får du en aldrig tidligere udgivet
Lille Frø-historie, som Jakob Martin Strid har haft liggende i en papkasse i årevis.
33146430 e-mail: rodeko@mail. sal 1159 København K Tlf. I Politiken giver Keld Koplev 5 hjerter til “Den
lille grønne for madpakkespisere”. En søndag med mange, mange kaffekopper. Der kom en mand fra det
Røde Hav Manden fra det røde hav: Der kom en mand fra det Røde Hav. Jeg ønsker meg en mjuk søndag.
og 4. Før eller siden ender man som en 3-årig i trods, som gør alt det modsatte end det, der bliver sagt.
Sange og viser Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: .
sal 1159 København K Tlf. En søndag med mange, mange kaffekopper. 45 og kl 14. Gul strålesolhat er en
skøn sensommerstaude. 45 og kl 14.

3-6-årige. Blomster på bordet. / Rasmussen, Halfdan) I går til frokost lavede jeg en af de skønneste salater,
som jeg længe har smagt. Helt simpel og nem at lave, men selvom mine smagsløg bestemt ikke er noget at
råbe hurra for lige for tiden, så kunne jeg alligevel fornemme, at der var både sødt, salt, surt, bittert og umami
til stede og så var salaten bare så lækker og frisk. En blund i nyvasket sengetøy. Børnene i rækken: Hvad vil
… Opret en profil Indtast din e-mail adresse og vælg et password for at oprette en profil Skindergade 1, 3.

