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Il Bosco Scorri E Gioca Ediz Illustrata
Een hondje helpt zijn moeder met de voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar
prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 2 jaar.
Far addormentare il tuo bambino è un'impresa ardua? Hai provato con il gioco, con le coccole, con il bagnetto o addirittura con
delle tisane nel biberon? Sei stanco di tenerli in braccio per cullarli fino a che non chiudono gli occhietti? Quasi sempre tutti questi
metodi falliscono e soprattutto non portano a nulla di costruttivo. I bimbi ne sanno sempre una più del diavolo quando arriva il
momento di andare a nanna! E allora cosa fare per mettere a letto i vostri bambini? ??? La risposta è una sola: LEGGERE! ??? ?
Far ascoltare la tua voce che racconta favole della buonanotte ?. Recenti studi dell'Ospedale pediatrico di Cincinnati (Ohio) hanno
dimostrano che leggere le favole ai bambini aumenta il loro apprendimento e la parola aiuta in sé a fantasticare liberamente e
moltiplicare i significati e le associazioni. OK...ma quali favole raccontare? Di sicuro le solite favole e i vecchi racconti hanno
stufano anche te! Non sono più adatte ai nostri giorni Serve altro, qualcosa di più adeguato, di più moderno ma che allo stesso
tempo possa trasmettere al tuo bambino quei valori di un tempo e quei sani principi che non devono mai mancare nell'educazione
di un bambino. Questa raccolta di storie offrirà ai tuoi bambini un viaggio coinvolgente alla scoperta dei valori ormai perduti, con
l'intento di interessarli ma anche rilassarli per accompagnarli al sonno. Più di 40 fantastiche avventure che stimoleranno la fantasia
dei tuoi bambini fino ad addormentarsi con un sorriso stampato sulle labbra. Little Bill è un simpatico ragazzino che scappa di casa
per evitare la scuola e si perde nel bosco. Nel suo viaggio incontra molti amici: il cane ferito, la lumaca, il passero, la scimmietta
George, il suo amico Paul e molti altri personaggi reali e fantastici come l'unicorno e i folletti magici! Ogni incontro insegnerà
qualcosa a Little Bill durante il suo ritorno a casa dalla sua amata mamma. ? Durante le sue avventure Little Bill scopre grandi
valori umani e un nuovo meraviglioso mondo ? Cosa trasmetterai al tuo bambino con queste storie: ? L'importanza della famiglia e
del dono della vita ? Il grande valore della generosità ? Il senso del sacrificio per ottenere i risultati ? Il fascino ed il rispetto per la
natura ? Gli effetti negativi dell'avidità dell'uomo ? L'importanza dei sogni per la nostra esistenza ? Il potere dell'autostima ? Il
grande significato della solidarietà ? Il rispetto e l'amore per gli altri ...e molto altro ancora!!! Un libro di favole non dovrebbe mai
mancare nella vita di un bambino, fin dai primi mesi di vita, lo accompagna dolcemente al sonno stimolando la sua crescita e la
sua immaginazione. ? Amerete Little Bill e i vostri bambini saranno felici di sognare con lui! ? Non privare il tuo bimbo di questo
meraviglio dono... Scorri in cima alla pagina e seleziona il pulsante "Acquista ora" ! Nota: La versione Paperback di default è in
bianco e nero all'interno. Se si desidera la versione a colori si prega di selezionare la voce "Visualizza tutti i formati ed edizioni"
oppure inserire il codice B095LW4DQC nella barra di ricerca.
Verhaal over een enthousiast, wat opschepperig meisje, dat het klaar speelt om een kerstboom te bemachtigen, terwijl deze dit
jaar niet te krijgen zijn.
De moraal van dit verhaal over de kleine slak is: zorg dat je niet te veel materiële ballast krijgt, dan kun je meer van het leven
genieten. Mooie gekleurde platen over twee bladzijden beelden deze geschiedenis uit
?FATE, UNICORNI E SIRENE DA COLORARE PER BAMBINI? Bimbi siete pronti a tuffarvi nel mondo delle Sirene degli Unicorni e delle
Fate da colorare? Allora cominciate a fare la punta alle vostre matite a colori, perché tante meravigliose avventure vi aspettano all'interno di
questo Libro da Colorare per bambine pieno zeppo di disegni. Stupende Sirene con meravigliose ed eleganti pinne esplorano l'oceano,
giocano con gli amici del mare e si divertono a visitare il mondo di sopra per farsi coccolare dai raggi del sole. Fate Magiche, dalle grandi ali e
dai vestiti sfarzosi, si divertono a giocare fra gli alberi e nei villaggi del bosco incantato insieme alle altre creature magiche. Unicorni
meravigliosi dalla lunga coda girano il mondo alla scoperta di nuovi posti da esplorare. E se volete divertivi ancora di più potete fermarvi a
giocare a Sudoku, a completare labirinti a trovare sentieri e molto altro ancora. Allora cosa state aspettando? In questo libro per bambine
troverai tantissime creature magiche da colorare come Fate, Unicorni e Sirene, è la scelta perfetta per rallegrare le vostre giornate.
?PERCHE' I TUOI GENITORI AMERANNO QUESTO LIBRO DA COLORARE PER BAMBINI? Perché all'interno troveranno: 45 bellissime
immagini di Fate, Sirene e Unicorni da colorare Divertenti e stimolanti attività come crucipuzzle, labirinti, cruciverba e sudoku. 120 pagine
formato grande: 21,59 X 27,94. Pagine da un lato solo: ogni pagina da colorare è su un foglio separato. Abbiamo progettato con cura ogni
pagina per essere divertente e adatta ai bambini nella fascia di età dai 5 ai 8 anni. Crediamo che i bambini di questa età adorino colorare
scene divertenti che accendono la loro immaginazione. Questo libro da colorare è un'ottima attività perfetta per stimolare la creatività e
l'immaginazione di un bambino. Condividi il divertimento e la magia di questo libro da colorare con un bambino/a speciale! È il regalo
perfetto! Rendi felice tuo figlio, figlia o nipote con una copia di questo super divertente libro da colorare. Scorri fino alla parte superiore di
questa pagina e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello.
Als Anna naar bed gaat, moet ze eerst haar tanden poetsen. Mama helpt haar. Prentenboek met eenvoudige verfillustraties in kleur. Vanaf
ca. 2 jaar.
Raccolta di liriche orientaleggianti colme di un linguaggio immaginifico dell'Amore e di nostalgia dal Paradiso.
‘De kaart van zout en sterren’ van Jennifer Zeynab Joukhadar is een betoverend boek voor liefhebbers van ‘De zoon van de
verhalenverteller’. Jennifer Zeynab Joukhadar vertelt het hartverscheurende verhaal van een hedendaags Syrisch meisje en een
middeleeuwse avonturier, en beide verhaallijnen zijn even sterk en meeslepend. Wanneer Nours vader overlijdt, besluit haar moeder met
haar drie dochters terug te verhuizen van New York naar Syrië. Nour probeert de herinnering aan haar vader levend te houden door zijn
verhalen over Rawiya te herhalen, een meisje in de twaalfde eeuw dat zich vermomt als jongen om bij een beroemde kaartenmaker in dienst
te treden. Syrië blijkt veranderd en al snel bereikt het geweld Homs. De familie wordt gedwongen te vluchten, en ze nemen dezelfde route als
Rawiya honderden jaren eerder. Die is niet geheel zonder gevaar en ze komen voor een keuze te staan die het gezin voorgoed uiteen kan
laten vallen. Jennifer Zeynab Joukhadar is een Syrisch-Amerikaanse schrijver. Ze is geboren in New York, en heeft een islamitische vader en
een christelijke moeder. Haar korte verhalen verschenen onder andere in Kenyon Review en The Saturday Evening Post. ‘De kaart van zout
en sterren’ is haar debuut.

Het kind van de Gruffalo: The Gruffalo's Child goes out to find the Big Bad Mouse she has heard so much about.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare
honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze
hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw
plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n
vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
De vreselijke tweeling is een hilarisch avontuur van Jozua Douglas over een tweeling die van goede grappen houdt, een
vader die in een hond verandert en een moeder met smetvrees. Dan gaat er iets mis! Jozua Douglas bedacht een
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vreselijke tweeling, Max en Lot de Leeuw. Lot kan geweldig toneelspelen en Max weet alles van humor en goede
grappen uithalen. Helaas is hun moeder daar niet zo blij mee. Ze is ontzettend bang voor viezigheid en enge ziektes, en
vindt hun grappen gruwelijk, Max' humor verschrikkelijk en afschuwelijk - het liefst zou ze haar kinderen verkopen op
Marktplaats. Volgens Max en Lot valt het allemaal wel mee. Hun grappen zijn geniaal maar ongevaarlijk... tot er op een
dag iets ontzettend mis gaat.
Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen. Hardkartonnen
prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Muisje is erg nieuwsgierig. Hij wil overal in kijken, zelfs in de luiers van zijn vriendjes. Prentenboek met grote, zwartomlijnde
kleurentekeningen tegen een witte achtergrond. Vanaf ca. 2 jaar.
Pluk, die op het zolderkamertje van de Petteflet woont, is de held en de redder wanneer de andere flatbewoners en zijn vrienden, de dieren,
in nood verkeren.
Met Kerstmis brengt de kleine kerstman cadeautjes naar de dieren in het bos. Op een dag krijgt hij brieven van de stadsdieren: zij willen ook
graag een kerstcadeautje. Prentenboek met gestileerde tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Judith Ragleih's echte identiteit is verborgen onder een flink aantal lagen. Maar nu ze ingesloten is tussen de Russische maffia aan de ene
kant en een corrupte Italiaanse agent aan de andere, heeft ze een kunststukje nodig om het er leven van af te brengen. Ze moet ervoor
zorgen dat een vals meesterwerk bij het veilinghuis waar ze ooit assistente was verkocht wordt voor 150 miljoen pond. Dit is bijna onmogelijk
zonder haar nieuwe identiteit prijs te geven, maar dat doen brengt een nog groter risico met zich mee...

Tekstloos prentenboek dat de kijker meeneemt op een wereldreis, waarbij ook stukjes geschiedenis aan de orde komen. In de
zeer gedetailleerde, kleurrijke prenten zijn zoekopdrachten verwerkt. Vanaf ca. 4 jaar.
Prentenboek met originele, gekleurde illustraties over de vriendschap tussen een varken, een haan en een muis, die stand houdt
over de grenzen van hun geaardheid heen. Om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar.
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te
verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Shrewsbury maakt
zich op voor de grote, driedaagse jaarmarkt. Uit alle windstreken komen burgers en kooplieden toegestroomd.Op de vooravond
van de markt ontstaat er in de stad een fel handgemeen en even later wordt er een koopman uit Bristol vermist. Broeder Cadfael
wordt te hulp geroepen om de man op te sporen. Hij wordt gevonden in de rivier. Verdronken... maar voorzien van een gapende
steekwond...
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