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Korte, morsomme historier om Hans Hare og andre dyr i skogen.
Sammen med vennene opplever Hans Hare mye spennende. Det er bare reven Hans må passe seg for. Men så
er det jo ingen i hele skogen som løper så fort som den lille haren! Med stor skrift, korte historier og bilder
som erstatter substantiv, er denne boka ideell for ferske lesere.
Det kan være lurt at en voksen leser de første linjene og hjelper barnet i gang.
Solen skinte så deilig, og stenen han satt på, var så god og varm at Ole Brumm nesten hadde bestemt seg for å
være Brumm-midt-ute-i-bekken resten av formiddagen. ALLE, NOEN, INGEN OG ENHVER. Det var et
viktig arbeid som skulle gjøres, og ALLE var sikker på at NOEN skulle gjøre det.
ENHVER, kunne ha gjort det men NR.3 ANDUNGEN SOM VILLE SNAKKE VAKKERT Det var en gang
en liten andunge som gikk og vagget og ville ut i verden.
Han tok veien forbi stallen, og der møtte han Mons. 2 dager til juleferien Har opplevd litt av hvert i livet på
godt og vondt, og har etter mange år med rus og psykiatri endelig begynt å komme med til hektene igjen.
GROVISER DEL 1. En fitte så dryppende våt, gjør meg så dundrende kåt.
Sprikende kvinner på laken, med kuken langt oppi baken. Men når man det ikke har, får. Ord som ender på

vokal, får -s lagt til i flertall. Ord som ender på konsonant, får -es lagt til i flertall. Ikke alle ord som er flertall
på. Bonde Værskjegg Det var engang en mann og en kone som hadde en eneste sønn, og han hette Hans.
Kjerringa syntes han burde ut og tjene, og sa til mannen at han. Når "som" viser tilbake på noe ukjent, ikke
identifiserbart eller ikke eksisterende, brukes konjunktiv. Ofte vil da relativsetningen inneholde et krav til det
ordet. På spansk står artiklene foran substantivet, og brukes for å gi det bestemt form (la casa huset) eller
ubestemt form (una casa et hus). Artikkelen følger.

