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Sille og den store, lille skovflåt Gry Kappel Jensen Hent PDF ”En skovflåt er sådan et klamt og ulækkert dyr
med mange ben, der lever af blod. De gemmer sig i naturen, og de kan finde på at springe på én og bide én og

drikke ens blod. Bare så I ved det”, siger Frederik, Silles storebror...
Sille er blevet rigtig bange, efter at Frederik har fortalt hende om skovflåter. Faktisk så bange at hun helst

ikke vil ud og lege med de andre mere. Tænk, hvis skovflåterne ligger på lur efter hende på legepladsen med
deres skarpe tænder! Tænk, hvis de følger efter hende hjem og gemmer sig i skabet på hendes værelse!
På skovtur med mormor ser Sille heldigvis ingen store, stygge flåter. Men da hun skal i bad om aftenen,

sidder der en lillebitte sort knop lige ved navlen...
Få aflivet alle skrækforestillinger om skovflåter sammen med dine børn! Gry Kappel Jensen, der også har

skrevet “Wilbur den gule kat” og “Fuglen, der ikke kunne fløjte” har skrevet en sød og meget lidt uhyggelig
historie om de små skovtursterrorister.

Stine Gram Sørensen, som står bag illustrationerne i “Buster Baktus - Den store vaskehænderbog”, har tegnet
de mest hyleskægge bæster til! Bagerst i bogen findes et faktaopslag til forældre, pædagoger og lærere om

skovflåten, og hvad man skal gøre, hvis man får den på sig. God læsning og god skovtur!

 

”En skovflåt er sådan et klamt og ulækkert dyr med mange ben, der
lever af blod. De gemmer sig i naturen, og de kan finde på at springe

på én og bide én og drikke ens blod. Bare så I ved det”, siger
Frederik, Silles storebror...

Sille er blevet rigtig bange, efter at Frederik har fortalt hende om
skovflåter. Faktisk så bange at hun helst ikke vil ud og lege med de
andre mere. Tænk, hvis skovflåterne ligger på lur efter hende på
legepladsen med deres skarpe tænder! Tænk, hvis de følger efter

hende hjem og gemmer sig i skabet på hendes værelse!
På skovtur med mormor ser Sille heldigvis ingen store, stygge flåter.
Men da hun skal i bad om aftenen, sidder der en lillebitte sort knop

lige ved navlen...
Få aflivet alle skrækforestillinger om skovflåter sammen med dine
børn! Gry Kappel Jensen, der også har skrevet “Wilbur den gule kat”
og “Fuglen, der ikke kunne fløjte” har skrevet en sød og meget lidt

uhyggelig historie om de små skovtursterrorister.

Stine Gram Sørensen, som står bag illustrationerne i “Buster Baktus -
Den store vaskehænderbog”, har tegnet de mest hyleskægge bæster
til! Bagerst i bogen findes et faktaopslag til forældre, pædagoger og
lærere om skovflåten, og hvad man skal gøre, hvis man får den på

sig. God læsning og god skovtur!
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