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Dyr i natten.Det er nat. De fleste sover.
Men nogle dyr er vågne. De er på jagt efter mad. I denne bog kan du kan du læse om ugler og ræve. Og katte,
der jager mus om natten. Du kan også læse om pindsvin. Let-tallet i denne bog er 13.
Min første bog-serien er velegnet til børn, der er ved at lære at læse.
Bøgerne er meget lette og kan bruges i 0. og 1. klasse. Bøgerne i serien er udarbejdet af erfarne forfattere, der
har skrevet flere letlæsningsbøger om forskellige emner. Bøgerne er rigt illustreret med billeder og faktabokse,
som skaber dynamik i læsningen. Elevopgaver kan hentes gratis på seriens hjemmeside.
dk er siden hvor du finder de bedste indsats og event billeder fra Nordjylland.
Nat er tidsrummet mellem aften og morgen typisk kl. Dette er siden for de dyrene som er så heldig at noen
ønsker å gi dem et nytt hjem. Det finnes utallige dyrearter i verden, og noen er farligere enn andre. Krill
(Euphausiacea) er en gruppe rekelignende virvelløse dyr, og er en viktig art zooplankton. Dette er siden for de
dyrene som er så heldig at noen ønsker å gi dem et nytt hjem. Det er vigtigt at du. Hun: 110-120 kg. 24:0005:00, hvor de fleste sover. Natten er astronomisk set tidsrummet fra solnedgang til solopgang, overgangen.
fant 109 dyr som er reserverte. Den lever fortrinsvis af rov af mindre pattedyr fra mus til pindsvin og af. En

voksen husmår (Martes foina) er ca. Nat er tidsrummet mellem aften og morgen typisk kl. Det finnes utallige
dyrearter i verden, og noen er farligere enn andre. 24:00- 05:00, hvor de fleste sover.

