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Nuggas kælder - Læs med lyd Anne-Mette Navne Rye Hent PDF Far tror aldrig på Nugga. Heller ikke da fem
franske fisk pludselig

taler til hende fra toilettet. I kælderen laver Nugga sit toilet om til et kæmpe akvarium, og alt går godt, lige
indtil hendes far skal bruge det...

DigiLæs Videre-serien er tilrettelagt til selvstændig læsning på
mellemtrinnet eller til højtlæsning (lydafspilning) fra 0. klasse. Lix 15.

DigiLæs Læs med lyd-bøgerne giver med QR-koden dig mulighed for at få lydstøtte til din læsning. Scan
QR-koden inde i bogen med en smartphone eller tablet med kamera og hør oplæsning af hele historien.

Lydsporet kan sættes på pause efter behov under læsningen.

Lange og mindre almindelige ord:
nedenunder, præcis, håndklæder, høfligt, kummen, bestemmer, morgenmad, pludselig, mærkelige, kattepoter,
svømmede, løftede, volpyk, dukkede., franske, fiskejagt, tarvelige, perfekt, lumsk, tyggegummi, fuldført,

smugle, Frankrig, Eiffeltårnet, wc-bøvl, brølede

Andre ord eller vendinger, som kan være svære:
tvang, udstående øjne, bugen, fornuft, retur, affære, slå fejl, boltre, klukke, var hændt, var det hele værd,

begav sig, katastrofe, vride, gisper efter vejret
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