
Traktoren der så gerne ville sove - en ny bog
der kan få dit barn til at falde i søvn

Hent bøger PDF

Carl-Johan Forssén Erhlin

Traktoren der så gerne ville sove - en ny bog der kan få dit barn til at falde i søvn Carl-Johan Forssén Erhlin
Hent PDF EN ANDERLEDES GODNATHISTORIE, DER FÅR BØRN TIL AT FALDE I SØVN

TRAKTOREN DER SÅ GERNE VILLE SOVE er tredje bog i serien af godnathistorier, der får børn til at
falde hurtigere i søvn og sove godt. Tag med Traktoren Alex ud på en rejse på bondegården, hvor han møder
sine mange gode venner, som hjælper ham med at slappe af og falde i søvn. Sproget i historien er bearbejdet,
så det virker beroligende og sammen med de søde illustrationer luller barnet kærligt i søvn. Bogen kan også

bruges i daginstitutionen, når børnene skal sove til middag.

Gør sengelægningen til en tryg og rolig stund, og hjælp dit barn til at falde i søvn og sove bedre med denne
velafprøvede teknik, som har gået sin sejrsgang blandt millioner af familier i mere end fyrre lande, og som

155.000 danskere har taget til sig – fordi den virker!

Udtalelser om KANINEN DER SÅ GERNE VILLE SOVE:

”Højtlæsning efter spisetid bør begrænses til særligt udvalgte bøger, der hjælper små børn med at ’rense ud i
pandelapperne’, finde ro og slippe sig selv fri til søvnen. Carl-Johan Forssén Erhlins bog er oplagt til denne

proces.” – Lola Jensen, familievejleder

”Hvis du ikke allerede har købt denne fantastiske bog, så skynd dig at få fat i den – den er simpelthen
magisk!” – by_kaa/Instagram

Udtalelser om ELEFANTEN DER SÅ GERNE VILLE SOVE:
”Blot 10 minutter med Elefanten der så gerne ville sove var nok til at min lille stjerne lagde sig tungt i

drømmeland. Hvilket mirakel! – ceciliesverden/Instagram

”En god hjælp til at overgive sig til søvnen.” – Katja Marcussen, Bogblogger.dk
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