
BATMAN - og det Grønne Gys DK (udgave
læs dansk med Batman)

Hent bøger PDF

Jodi Huelin
BATMAN - og det Grønne Gys DK (udgave læs dansk med Batman) Jodi Huelin Hent PDF Lær at læse med

Batman, er en helt ny serie af børnebøger på dansk, der styrker børnenes lyst til at læse. Bøgerne tager
udgangspunkt i Gothams fantastiske univers og her kan børnene møde alle de ”lovløse” skurke, som kun
Batman kan redde Gotham fra ved at bruge alle sine gadgets, evner og færdigheder. Teksterne i bøgerne er
målrettet de 5-8 årige. Formålet er at lærer og genkende ord og vendinger, som er i skolens læseplaner. Det
forgår alt sammen i et illustreret univers, hvor de mest legendariske skurke, Jokeren, Gækkeren, Two-Face,
Harley Quinn, Pingvinen og Mr. Freeze, Poison Ivy, Catwoman og mange flere, gør alt for at gøre livet surt
for Gothams indbyggere. Bøgerne tilskynder selvstændige læsning og Batman skal nok motiverer alle børn,
som godt kan lide superhelte. Bøgerne er uden forstyrrende animation, da det primære fokus er at læse i fred

og ro.
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