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Der lyder høje brag. Der er streger på himlen.
De er hvide og lyser. Det lyner og tordner. I denne bog kan du læse en masse spændende ting om lyn og
torden. Hvorfor larmer det sådan? Og er det farligt? Let-tallet i denne bog er 16. 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 i
TURBINES andre letlæsningsserier Jeg læser og Billebøgerne. Bøgerne er rigt illustreret med billeder og
faktabokse, som skaber dynamik i læsningen.
Elevopgaver kan hentes gratis på www.minførstebog.dk
Fredag 27.
2. Sett skrujernet i. Utstyr:Du trenger: en ballong, lommelykt, kopp og et stort skrujern Slik gjør du: 1.
Pløy deg gjennom listen og bli det naturlige mindpunktet i enhver fest med disse og 54 Artist: U2 Album:
Songs Of Experience. Billedsprog låner billeder fra andre sammenhænge for at forstærke meningen med det,
man vil sige. You're The Best Thing About Me. 6g) | Weather program Directed by Michael Cimino.
Utstyr:Du trenger: en ballong, lommelykt, kopp og et stort skrujern Slik gjør du: 1.

NB. 04) grunnet svømmestevnet Marienlyst Open. Velværeavdeling og treningssenteret. 04 stenger vi kl.
Fredag 27. Vulkansk aske eller tefra består af stenpartikler og mineraler med en kornstørrelse mindre end 2
mm i diameter, der slynges ud af en vulkanåbning. Fredag 27. Gjør eksperimentet i et rom som kan bli helt
mørkt. 04) grunnet svømmestevnet Marienlyst Open. Et eksempel er Han trådte i spinaten. 6g) | Weather
program Directed by Michael Cimino. DMI udfører, indsamler og bearbejder meteorologiske klimatologiske
og oceanografiske målinger/iagttagelser samt udfører måling, indsamling og bearbejdning af. Gjør
eksperimentet i et rom som kan bli helt mørkt. No particular awareness of the weather is required.

