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de skal lege sammen, laver de en sej opfindelse.De skal bruge 4 ispinde til at lave den. De får to is hver.
Hvilken opfindelse tror du de skal lave. Denne udgave af Freddy opfinder er letlæsningsudgaven med et lixtal
på 16 og lettal på 19 således at børn fra sidste del af 2. klasse selv kan læse bogen. Bogen findes også i en

højtlæsningsudgave med samme titel. Sproget i denne er anderledes men det er den samme historie.
Højtlæsnings E-bogen har ISBN nummer 978-87-996514-3-6 I bogen følger vi de to drenge, i tekst og
tegninger, og deres udfordringer fra ide til en virkelig opfindelse. En bog, der udover opfindelser, også

behandler temaet omkring venskabet mellem de to drenge og det at være sammen om at løse en udfordring.

 

Mugge og Freddy er gode venner. En dag hvor de skal lege sammen,
laver de en sej opfindelse.De skal bruge 4 ispinde til at lave den. De
får to is hver. Hvilken opfindelse tror du de skal lave. Denne udgave
af Freddy opfinder er letlæsningsudgaven med et lixtal på 16 og
lettal på 19 således at børn fra sidste del af 2. klasse selv kan læse
bogen. Bogen findes også i en højtlæsningsudgave med samme titel.

Sproget i denne er anderledes men det er den samme historie.
Højtlæsnings E-bogen har ISBN nummer 978-87-996514-3-6 I
bogen følger vi de to drenge, i tekst og tegninger, og deres

udfordringer fra ide til en virkelig opfindelse. En bog, der udover
opfindelser, også behandler temaet omkring venskabet mellem de to

drenge og det at være sammen om at løse en udfordring.
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