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Varför måste vi tvätta händerna? Och hur borstar man tänderna på rätt sätt? När går vi på toaletten? I den här
boken får barn på ett kul sätt reda på allt som händer i badrummet, samtidigt som de får lära sig varför det är
viktigt med hygien. Det är inte alltid så kul att till exempel klippa naglarna eller tvätta håret, men denna bok
kan hjälpa barn att komma över det obehag som ibland förknippas med att hålla sig ren. Var, hur, varför?-
serien låter barn upptäcka världen på ett kul och lekfullt sätt. Med ett tåligt format och massor av flikar att

öppna passar böckerna perfekt för vetgiriga barn. Faktatexterna är centrerade kring var, hur, varför-frågor som
besvaras både i myllrande bilder och enkla, lättlästa texter. På Lind & Co utkommer även Traktorn Var, hur,

varför? och Var bor djuren? Var, hur, varför?

Men hur är det med alla andra djur? Var bor de? I den här boken presenteras en mängd olika djurs boplatser.
Många katter accepetarar inte att man håller på med främmande saker i munnen och då ska man acceptera det.
Det är dom vuxna som låter barnet gå i förskolan för att dom skall bli som . Borsta tänderna och gå på pottan

Var hur varför? Var hur varför?serien låter barn upptäcka världen på ett kul och.

Borsta Tänderna,Gå På,Enkla Borstar

och Kanina ska gå och lägga sig. Till just det här avsnittet passar det att härma och sjunga med Manus .
Skickas idag. Roliga och intressanta faktaböcker om allt möjligt. Användningen av bilden kan vara

begränsad. 19 aug 2020 2 min 3 sek. Innehåll Praktiska råd i vardagen. Brrrum och full fart 142 kr. Hon vill
inte gå upp för trappan. Gapa som en Drake Borsta tänderna tillsammans med Amaya Tristan och Emmy och

få hjälp med vardagsrutinerna.
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