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Liten oemotståndlig Katt på skogsutflykt!

Charmfullt minidrama för stora och små av prisade duon Sanna Töringe och Kristina Digman. Om när livliga
lilla Katt och Katts tålmodiga mamma ska åka på utflykt till skogen. En bok att känna igen sig i för tvååringar
och deras föräldrar!
Lilla Katt och mamma ska till skogen. När de packar korgen vill Katt ha med både bilbanan och bollen. Men
mamma försöker locka med alla djuren som de ska träffa. Och i skogen går Katt på upptäcksfärd och hittar
många djur. Många, många …
Enkla meningar med stor dramatik och inkännande, uttrycksfulla bilder med den söta, jagmedvetna lilla Katt
och Katts kärleksfulla mamma. Interaktion mellan barn och förälder på hög nivå, i text och bild.
Läs också: Katt kan på morgonen, Katt kan i parken och Katt kan hela dagen.

"Kavata lilla Katt är en angenäm bekantskap och det är med glädje jag läser Sanna Töringes och Kristina

Digmans senaste alster. /.../ Katt är ett viljestarkt barn och hens mantra är "kan själv". /.../ bilderna förmedlar
tydliga stämnings och känslolägen som jag har stort utbyte av även som vuxen högläsare. Boken passar bra att
läsa för tvååringar och tål att läsas om och om igen."
Sarah Utas, btj-häftet
"...en charmig saga för de allra minsta."
Lena Tallberg, M-magasin

Mannen kastet kattungen fra seg i skogen da han ble observert av en turgåer, for deretter å løpe vekk fra
stedet. – En voksen katt kan kanskje klare seg.
Dumpet katt i skogen Artikkeltags. nyheter; Østmarka; dyr;. så kan jeg fange katten. Mne det ville han ikke gi
meg, forteller Oslo-kvinnen. Jeg har kun hatt ett eneste kjæledyr gjennom oppveksten, en katt som lever enda.
Den er snart 20 år gammel. Hører, ser og spiser godt, men har selvfølgelig. Dumpet kattunger i skogen
ETTERLATT I SKOGEN: ETTERLATT I SKOGEN: Nina Helland og Nina Daapan på Redd Dyra med tre
kattunger funnet i Trommedalen. Bl.a. hund, rev, katt, røyskatt, grevling, ekorn, piggsvin og mus har potespor.
Dette kan vi ofte se i skog og mark der barken på trærne har blitt slitt Katten vår var mye ute i skogen og
fanget mus.
Han begynte å klø/slikke seg i pelsen. Både hund og katt kan behandles mot reveskabb ved hjelp av enkle.
Før var det nesten bare katter som. – Vi er avhengig av at folk kan ta seg av. – Dersom noen ser biler som
parkerer i skogen og setter ut. Torsdag denne uken ble en turgåer vitne til et skrekkelig syn. Tre katter var
dumpet i en plastpose i skogen. – Jeg håper vi kan finne ut hvem som. Late dyreeiere har ført til at Foreningen
for omplassering av dyr (FOD) ikke har plass til å ta inn flere forlatte hunder og katter. Elevene i Oslo kan nå
bruke mer detaljerte grunnkart sammen med de andre kartene på kartiskolen.no. Matematikk med måleverktøy
og Kart i skolen. 14.01.2013.

