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Historien om Jonas Gerda Namø Hent PDF Jonas er en dreng på seks år, der bor med sin far og mor. Han
oplever mange spændende ting. Hans største oplevelse er, da han får en lillesøster. Først synes han, hun er lidt
irriterende, men det varer ikke længe, før han bliver rigtig glad for hende. Han begynder også i skole, og det
er noget helt nyt og spændende, når man har været vant til at gå i børnehave. Heldigvis er han ikke alene, for
hans bedste ven, Johan, skal også starte i skole. Sammen med Johan laver han også mange andre sjove ting,
f.eks. spiller de fodbold og laver et cirkus. En dag får Jonas og hans familie besøg af en onkel fra Amerika.

Han kan rigtig fortælle historier, og Jonas kan næsten ikke tro sine egne ører. Jo, Jonas oplever mange ting, så
lyt med til hans mange historier.

Historien om Jonas henvender sig til de 5-7-årige.

Uddrag af bogen
Mors mave var blevet stor og tyk. Det var, fordi der var en baby indeni, så nu skulle Jonas snart være

storebror. På hospitalet havde de fotograferet mors mave og sagt, at det blev en lillesøster. Æv. Jonas ville
meget hellere have haft en lillebror, som han kunne lege drengelege med, men mor sagde, at det da godt
kunne være, han også kunne lære sin lillesøster at spille fodbold. Det var Jonas nemlig god til. Han kunne
tippe bolden ni gange, for næsten hver gang Jonas skulle ud at lege, tog han sin bold med og øvede sig. Han

kunne også spille op mod garageporten. Det lød vældig højt.

Om forfatteren
Gerda Namø er uddannet FDZ-zoneterapeut og driver trods sine mere end 80 år en helseklinik. Hun er

desuden tilknyttet Humlemagasinet, hvor hun deler ud af sin store viden om danske konger og dronninger.

 

Jonas er en dreng på seks år, der bor med sin far og mor. Han oplever
mange spændende ting. Hans største oplevelse er, da han får en

lillesøster. Først synes han, hun er lidt irriterende, men det varer ikke
længe, før han bliver rigtig glad for hende. Han begynder også i

skole, og det er noget helt nyt og spændende, når man har været vant
til at gå i børnehave. Heldigvis er han ikke alene, for hans bedste
ven, Johan, skal også starte i skole. Sammen med Johan laver han
også mange andre sjove ting, f.eks. spiller de fodbold og laver et
cirkus. En dag får Jonas og hans familie besøg af en onkel fra

Amerika. Han kan rigtig fortælle historier, og Jonas kan næsten ikke
tro sine egne ører. Jo, Jonas oplever mange ting, så lyt med til hans

mange historier.

Historien om Jonas henvender sig til de 5-7-årige.

Uddrag af bogen
Mors mave var blevet stor og tyk. Det var, fordi der var en baby
indeni, så nu skulle Jonas snart være storebror. På hospitalet havde
de fotograferet mors mave og sagt, at det blev en lillesøster. Æv.

Jonas ville meget hellere have haft en lillebror, som han kunne lege
drengelege med, men mor sagde, at det da godt kunne være, han

også kunne lære sin lillesøster at spille fodbold. Det var Jonas nemlig



god til. Han kunne tippe bolden ni gange, for næsten hver gang Jonas
skulle ud at lege, tog han sin bold med og øvede sig. Han kunne også

spille op mod garageporten. Det lød vældig højt.

Om forfatteren
Gerda Namø er uddannet FDZ-zoneterapeut og driver trods sine

mere end 80 år en helseklinik. Hun er desuden tilknyttet
Humlemagasinet, hvor hun deler ud af sin store viden om danske

konger og dronninger.
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