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Ajja & Bajja på förskolan Elvira Ashby, Karin Holmström boken PDF Nu får vi äntligen följa med våra

busfrön Ajja, Bajja och Snutt till förskolan. Där är det samling, lek och mat, precis som det brukar, men lite
bus också förstås. Och vad händer när pappa ska hämta tror ni? Som vanligt i Ajja & Bajjas värld är boken
fullproppad med ljudhärmande ord som är lätta för barnen att komma igång att säga, och för den som vill
teckna finns det teckenillustrationer för alla viktiga ord längst bak i boken. Där hittar ni också en kort
handledning i hur man kan stötta små barns språkutveckling. 40 sidor, 160 mm x 160 mm, illustrerad.

Snicksnacksnoken är en serie ljud- och språkstimulerande böcker skrivna av Hattens egen huslogoped Elvira
Ashby. Med osviklig känsla för medryckande berättelser och stor kunskap om språkutveckling och svåra

språkljud har Elvira tillsammans med illustratör Karin Holmström skapat en serie böcker som både roar och
tränar.
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