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Olle berättade om sin idé. Varje dag skulle en av eleverna ta med sig ett julpynt, eller någon minnessak, och
berätta om varför just den saken skulle få hängas upp i klassens julgran. Asta drog lappen där nummer 24
stod skrivet. Ett sus gick genom klassen. Julafton! Då skulle förstås Sam förstöra allt. 24, sa han. Det är
julafton. Den viktigaste dagen på hela året. Då är ditt pynt det viktigaste. Det ska sitta i toppen. Som en

stjärna. Ja, det måste vara en riktig toppstjärna! Asta svalde. En toppstjärna? Var skulle hon få den ifrån?Följ
berättelsen öppna luckan i julkalendern!Till högläsningsboken 24 dagar till jul hör en julkalender med 24

luckor. Bakom luckorna finns bilder som hör till de lästa kapitlen. Kalendern är i A3-format i stadig
kartong.Julpyssla med ABC-klubbenKapitelbilderna till Julboken (och bilderna bakom luckorna i kalendern)

finns att hämta som pdf. Skriv ut, klipp ut och vik ihop till egna juldekorationer.

Skickas om 3 vardagar. Det här är berättelsen Olle. Börja nedräkningen till jul med våra härligt välkända
Disney figurer.
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HARMONIQS JULKALENDER 2020 Några få dagar kvar till jul. Varje dag mellan den 1a till den 24e
december kommer du att kunna öppna en lucka i kommunens digitala julkalender. Och vill ha du ha fler
hästar eller andra djur så har vi. Abcklubben Julbok 24 Dagar Till Jul. 103 sidor 2018 Serie ABCklubben.
Kalendern är i A3format i stadig kartong. Övrig information Originalupplaga 2018. Högläsningsboken 24

dagar till jul består av 24 kapitel att läsa inför julen. gemenskap kärlek Till högläsningsboken 24 dagar till jul
hör en julkalender med 24 luckor. Suomalainen.com on Suomalainen Kirjakauppa netissä. Info Erbjudande.
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