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Bøkene om Lillesøster .
hverdagsfortellinger som det er lett å kjenne seg igjen i. Denne historien handler om den dagen farmor skal
følge Lillesøster til barnehagen. Det regner ute, og Lillesøster kler seg godt. Hun låner klær fra alle i familien.
Men gummistøvler nekter hun å ta på. Til slutt blir de enige om at Lillesøster kan bestemme over den ene
foten, og farmor bestemmer over den andre. Det viser seg at farmor har håndtert en bestemt småpike på en
særdeles klok måte ...
Hei,mitt navn er Karina og her på bloggen vil dere kunne lese om min hverdag og mitt liv som ni barns
mamma og hvordan det er og ha barn med forskjellige fedre. Rett. Søskensjalusi - Søsken skal ikke behandles
likt. Å verdsette og respektere et barn innebærer å lytte til barnet, se barnets behov og egenart. ~ 5 ~ SANGER
TIL VÅR OG SOMMER: Alle fugler Alle fugler små de er kommer nå tilbake. Gjøk og sissik, trost og stær
synger alle dage. Lerka jubler høyt i sky, Jeg skriver ofte om barna mine, om hvor stolte jeg er av dem og alle
følelsene rundt det å være mamma til de to små. Jeg skriver også om de stundene jeg savner. Hanne (40)
mistet sønnen i kreft: - Han hadde så mye kjærlighet å gi. Da Jakob på ti år forstod at han kom til å dø, dro han
til klassen sin for å. Opplev Norge og nordmenn gjennom linsene til noen av landets mest prisbelønte
fotografer. Det er en fantastisk reise. Fotospesialen du nå går inn i, er den. Som anmelder har jeg aldri tidligere
blitt så berørt av en bildebok som jeg ble da jeg leste Blekkspruten. Den er ubehagelig, nærgående og vond –
men åpenheten.
Eksempler - sanger. Her finner du et vers av forskjellige sanger jeg har skrevet til ulike anledninger. Hvis du
ønsker å høre verset sunget, trykker du på lydikonet. På lørdag satte vi kurs mot Oslo by. Min snille bror og
ungenes onkel hadde overrasket barna med billetter til Marcus og Martinus konserten. De siste to ukene har
ting snudd en del for min del. Ny vogn til lillegutt i magen er bestilt, soverommet til Noah og Milian nærmer
seg ferdig oppusset og jeg har.

