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Med far på fisketur ved søen Skou Porsborg Hent PDF Sover alle dyr om natten? Findes der muslinger i en
sø? Og er der overhovedet nogen fisk? Ta’ med Sarah og hendes far på fisketur, og find ud af det. Du skal

kigge godt efter, for Sarah skal ha’ lidt hjælp med at huske oplevelserne. Rigtig god fornøjelse! Om
forfatteren: Jeg har brugt det meste af mit liv ude i naturen, da jeg interesserer mig for alt lige fra biller til fisk
og fugle. Ofte har jeg haft børn med ude i det fri og opdaget, hvad børnene synes er interessant. Jeg har altid
været opmærksom på de spørgsmål, der stilles. Da jeg samtidig synes, at vi skal passe på vores natur og
færdes mere i den, valgte jeg at skrive en børnebog med tekst og billeder, der fanger vore kære små.
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