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Solveig og Viktor ved en masse sjove ting – og de vil gerne fortælle dig om dem! Denne bog er fuld af
forunderlige fakta for 3-årige.
I Sjove fakta for 2-årige fortæller Solveig og Viktor deres læsere om en hel masse sjove ting for alle børn på 2
år, fx at det er hurtigere at spise yoghurt med en ske end med en gaffel og at mennesker ikke kan flyve, men at
sommerfugle og myg kan. Share this Image On Your Site Her får du 8 sjove facts du nok ikke vidste om din
hest… Heste elsker alt der er sødt, og de vil højest sandsynligt afvise alt der er surt og bittert Sjove Fodbold
Fakta for Kids Selv hvis du eller din hund, ikke spille fodbold, kan spillet være sjovt. De sover med åbne
øjne, kan springe en meter høj,.
Fakta: 80% af alle dyr er insekter. Kaniner er særlige dyr med nogle forskellige og unikke egenskaber.
Vestligste punkt: Holmebåen i Sogn og Fjordane (også kaldet “Vestkapp”). Nu kan i komme endnu tættere på
mig, jeg har nemlig fundet 10 sjove facts om mig selv, måske i kan se jer selv i nogle af dem. Mobiltelefoner
er blevet allemandseje og fylder utrolig meget i folks hverdag.
Kaniner er særlige dyr med nogle forskellige og unikke egenskaber. Sjove fakta om øl er at finde på
ligegyldigviden. Sjove fakta for 2-årige (Forlag: Gyldendal, Format: Indbundet, Type: Bog, ISBN:
9788702138566) I anledning af påsken har vi samlet de mest fantastiske fakta om det lille vidunder, der måske
kom før hønen. Din hund er mere speciel end du går og tror. At flyve: Sjove fakta om luftfartselskaber,
champagne, store fly og lidt andet. Solveig og Viktor ved en masse sjove ting – og de vil gerne fortælle dig
om dem. Næste en af sjove og interessante fakta om pigerne er, at selv om det ikke afspejles i lønnen, er det
blevet vist, at. Et egern kan lugte op til 900 gange bedre end et menneske En kamel kan drikke … Sjove facts

om Grønland, eller små pudsige facts eller “ting jeg ikke vidste” om Grønland før jeg flyttede herop: – man får
udbetalt sin løn i december før jul. Nyheder Skrevet af Sol Stoffregen | 29. Denne bog er fuld af forunderlige
fakta for 3-årige. Sjove fakta om øl er at finde på ligegyldigviden. dk.

