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Den blå drage 3 - Øvelse gør mester Ry Kristensen Hent PDF Den blå drage er en anmelderrost illustreret børnebogsserie, der gør det let at snakke om
tunge emner. I denne historie skal Blå lære at flyve, og det er svært, når man bliver drillet og i forvejen ikke har så meget selvtillid. Men Rosa er klar til

at hjælpe og sammen prøver de at overvinde deres frygt og få luft under vingerne. Emner i bind 3: Øvelse gør mester: Selvtillid, ikke give op,
overvinde sin frygt. Serien om Blå lægger op til samtaler omkring selvtillid, selvværd, at være anderledes, drilleri og sammenhold. Emner som man kan

snakke om i klassen eller hjemme. Her er en herlig anmeldelse af bogen: http://bogrummetwp.dk/boganmeldelser/den-blaa-drage-3-oevelse-goer-
mester-af-ry-kristensen/ Andre emneord til serien: drager (fabeldyr), fantasy, for 5 år, for 6 år, for 7 år, for 8 år, for 9 år. Bogen er let at læse. Første

skoledag, skolen, bøger til små børn, bøger til indskolen, bøger til mellemtrin.
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