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Da giraffen slog knude (DotDot) Michael B Bastholm Hent PDF Carlo Copter har en magisk kraft gemt i sit
hoved. Det er hans dotdot. Den hedder Copter og har helikopterarme. Når en dotdot kommer ud, kan den

dotdotte med en anden dotdot. Så forvandles de til noget helt nyt.

Carlo bor i Palamir - den største by i Dotdotland. Alle i Dotdotland, og især Carlo, elsker at opfinde skøre,
spændende ting med deres dotdotter. I "Da giraffen slog knude", tager Carlo Copter i Zoo med sin bedste ven
Sonny Sprutte. Men Sonny har fået en ny bog om knuder. Han vil meget hellere finde knuder end se på dyr.

Og det er han ikke den eneste der vil.

Bogen har små sange og videoer med dotdotterne.

DOTDOT - Den kreative kraft, er en børnebogsserie om Carlo Copter for børn i alderen 3-7 år. "Da giraffen
slog knude" er den første bog i serien. Carlo og hans venner løser problemerne ved at bruge deres kreativitet.
Det kræver at de kombinerer fantasi og samarbejde. En højtlæsningsbog fuld af fantasi, hvor man sammen

med sit barn opfinder nye ting og lærer at kombinere evner for at løse problemerne.

 

Carlo Copter har en magisk kraft gemt i sit hoved. Det er hans
dotdot. Den hedder Copter og har helikopterarme. Når en dotdot

kommer ud, kan den dotdotte med en anden dotdot. Så forvandles de
til noget helt nyt.

Carlo bor i Palamir - den største by i Dotdotland. Alle i Dotdotland,
og især Carlo, elsker at opfinde skøre, spændende ting med deres
dotdotter. I "Da giraffen slog knude", tager Carlo Copter i Zoo med
sin bedste ven Sonny Sprutte. Men Sonny har fået en ny bog om

knuder. Han vil meget hellere finde knuder end se på dyr. Og det er
han ikke den eneste der vil.

Bogen har små sange og videoer med dotdotterne.

DOTDOT - Den kreative kraft, er en børnebogsserie om Carlo
Copter for børn i alderen 3-7 år. "Da giraffen slog knude" er den
første bog i serien. Carlo og hans venner løser problemerne ved at
bruge deres kreativitet. Det kræver at de kombinerer fantasi og

samarbejde. En højtlæsningsbog fuld af fantasi, hvor man sammen
med sit barn opfinder nye ting og lærer at kombinere evner for at

løse problemerne.
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