
H. C. Andersens eventyr i perler
Hent bøger PDF

Karen Nørby Kristiansen

H. C. Andersens eventyr i perler Karen Nørby Kristiansen Hent PDF Forlaget skriver: Højtlæsning og kreativ
hygge i H.C. Andersens eventyrlige univers.

    
H.C. Andersens eventyr i perler er en eventyrbog, der kombinerer højtlæsning og leg med perler. De kendte
eventyr er genfortalt i et nutidigt sprog, så hele familien kan være med, og til alle eventyrene er der mønstre
med vejledninger og farvekoder, så I selv kan genskabe fortællingerne i perler. De færdige mønstre kan

bruges som pynt, eller I kan lade jer inspirere af bogens tips til, hvordan perlemotiverne kan bruges til endnu
mere leg og hygge.  

H.C. Andersens eventyr er for hele familien, derfor er der selvfølgelig også perlemønstre til alle aldre. Der er
små og lette figurer til de yngste perlefingre og udfordrende motiver til de mere rutinerede. Bagerst i bogen er

der desuden et kapitel med perlemønstre målrettet ældre børn og voksne.  

Læs eventyrene, og gå på opdagelse i H.C. Andersens kendte fortællinger.
Bogen indeholder otte eventyr:

Fyrtøjet
Hyrdinden og skorstensfejeren

Prinsessen på ærten
Tepotten

Den standhaftige tinsoldat
Kærestefolkene
Klods Hans

Den lille pige med svovlstikkerne
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