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BESKRIVNING

Moa och Ali ska gå på bio tillsammans. Vi följerderas förberedelser och möte - kantat av vissa
missförstånd.Eva Thors-Rudvalls böcker är bevisen på att det går att berätta en historia med väldigt få och
enkla ord. Biobesöket har mycket enkel text som vänder sig till läsare som är på väg att komma igång med
sin läsning eller precis har kommit igång. Texten samspelar med bilderna och som ett stöd finns en
bildordlista.Boken är framtagen specifikt för att fungera för analfabeter som håller på att lära sig läsa, och
fungerar därmed bra på Sfi. Den är skriven av Eva Thors Rudvall, som är Sfi-lärare.Med stöd av Marie
Herzogs poetiska bilder och en bildordlista, kan även den som är en ovan läsare ta till sig en hel
berättelse.Boken finns på svenska, arabiska, somaliska (Boogashadii shaneemada) och engelska (The
Movie Date).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bio på Folkets Hus i Gislaved

Tips inför biobesöket Lite tips för dig som ska komma till Folkan och se på film. För att underlätta
insläppet till bion och undvika långa köer så kolla upp ...

Bamse blev första biobesöket - Ystads Allehanda

Biobesöket (svensk + somali) Eva Thors Rudvall. 179 kr. Lägg i varukorg. X-Small Biobesöket
(somalisk) Eva Thors Rudvall. 99 kr. Lägg i varukorg. X-Small Äta ute.

Biobesöket (somalisk) av Eva Thors Rudvall (Bok) - bokus.com

Föredrar du en maxad bioupplevelse där sinnen som känsel och lukt stimuleras under biobesöket? Då är
det bara att bege sig till Uppsala i december.



3

BIOBESÖKET

https://www.bo-fi.club/?p=BIOBES%C3%96KET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BIOBES%C3%96KET&ln=se
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