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Søren og Mette lærer engelsk ord for ord Merete Schäffer Hent PDF Forlaget skriver: En klassisk første
ordbog, hvor vi følger Søren og Mette, mor og far og lillebror Jep fra søndag eftermiddag til mandag morgen.
Familien er i haven og i stuen. De er på værelset ved sengetid og mandag morgen følger vi de to børn på

badeværelset helt til de er på vej til skole, i klasseværelset og på tur med klassen til Zoologisk have. På hvert
opslag sker der en masse og der er sat engelske ord ved det meste. En rigtig god måde at lære de engelske ord

for alt det, der omgiver os.

•Lær over 300 af de mest almindelige engelske ord
•Lær farver, ugedage og måneder, vejret og årstider

•Lær hvad tingene hedder på værelset, på badeværelset , i køkkenet og i klasseværelset
•Lær at tælle på engelsk, lær alfabetet og modsætninger som høj/lav, glad/sur og meget mere.

Til serien findes også letlæsningsbøger, øvebog og kryds og tværs hæfte.

Godkendt af fagfolk.

De to søskende fra det klassiske læsesystem Søren og Mette er nytegnet af Birgitte Ahlmann.
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