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Dina er venner

 

med de grønne drager.

 

En sort drage kommer.

 

Den tager tre grønne unger.

 

Så flyver den væk.

 

Dina må redde dem.

 

 

 

Dina og den sorte drage er endnu en fantasifuld fortælling om en pige, der virkeliger glad for drager. Denne
gang må hun hjælpe nogle af de søde, grønne drageunger hjem til deres venner igen. For de er blevet

kidnappet af den sorte drage.

 

 

 

Tidligere er udkommet Dina og dragen i en ny serie af Billebøgerne, som er skrevet af erfarne forfattere.
Billebøgerne findes i forskellige sværhedsgrader henvendt til børn i indskolingen fra 0. til 3. klasse.

 

Bag Dina-serien står den erfarne forfatter Kirsten Ahlburg og illustrator Peter Hermann. Historien er udformet
i et enkelt sprog, og illustrationerne understøtter forståelsen af teksterne - og virker befordrende på

læselysten.

 

Lærervejledning og elevopgaver tilhver titel i serien er at finde som gratis download-materiale på
hjemmesiden.

 



Billebøgerne er bøger, barnet selv kan læse. Hver serie har sin egen gennemgående hovedperson og sit eget
univers. Der er tre sværhedsgrader fra lix 4 til 11, som illustreres af en, to eller tre biller på bøgerne.

 

Dina-serien har 1 bille, hvilket svarer til en lix på 4-5.

 

Forlaget skriver:

Dina er venner

 

med de grønne drager.

 

En sort drage kommer.

 

Den tager tre grønne unger.

 

Så flyver den væk.

 

Dina må redde dem.

 

 

 

Dina og den sorte drage er endnu en fantasifuld fortælling om en
pige, der virkeliger glad for drager. Denne gang må hun hjælpe nogle
af de søde, grønne drageunger hjem til deres venner igen. For de er

blevet kidnappet af den sorte drage.

 

 

 

Tidligere er udkommet Dina og dragen i en ny serie af Billebøgerne,



som er skrevet af erfarne forfattere. Billebøgerne findes i forskellige
sværhedsgrader henvendt til børn i indskolingen fra 0. til 3. klasse.

 

Bag Dina-serien står den erfarne forfatter Kirsten Ahlburg og
illustrator Peter Hermann. Historien er udformet i et enkelt sprog, og

illustrationerne understøtter forståelsen af teksterne - og virker
befordrende på læselysten.

 

Lærervejledning og elevopgaver tilhver titel i serien er at finde som
gratis download-materiale på hjemmesiden.

 

Billebøgerne er bøger, barnet selv kan læse. Hver serie har sin egen
gennemgående hovedperson og sit eget univers. Der er tre

sværhedsgrader fra lix 4 til 11, som illustreres af en, to eller tre biller
på bøgerne.

 

Dina-serien har 1 bille, hvilket svarer til en lix på 4-5.
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