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Bøkene har et enkelt og direkte språk og formidler fakta som norske barna forholder seg til i hverdagen.
Den tilrettelagte faktateksten, sammen med spørsmål, eksperimenter og kuriosa, gjør at bøkene er ekstra fine
som utgangspunkt for samtale mellom barn og voksne.
Barna er opptatt av dyr og alt som vokser i jorden. I Bondegården blir barna kjent med beboerne på en
besøksgård, og lærer om hvor all maten vi spiser kommer fra.
Møt kua, hesten, sauen, grisen, geita, kaninen, gåsa, høna, hunden, katten, og bli med ut i åkeren mens du
kjører traktor, høster korn, plukker gulrøtter, jordbær, poteter og mye mer!
Passer for barn i alderen 3-7 år.
Bondegården i Råde ønsker velkommen til hyggelig gårdsbesøk i 2017. Vi åpner igjen søndag 8.januar, og har
åpent hver søndag frem til påske. Bondegård, eiendom på landet som omfatter husene for folk, fe og avling,
dessuten inn- og utmark, skog, elv og vann og rettigheter som følger med eiendommen. Bondegården er en
grunnleggende lokalisasjonsoppgave på tegnspråk. Tema for lokalisasjonsøvelsen er en morsom fremstilling
av en dag på en bondegård. Kombiner besøket med en tur i fjøskafeen, kjøretur med Gråtass, hils på dyrene,
opplev trivlig gårdsmiljø og koselig gårdsbutikk. Kanskje du finner en gave. Dette er nostalgi og dette er gøy!
Brett ut kofferten og en bondegård med låve og åker åpner seg. Inni finner du 3 brett med magneter som kan
plasseres rundt i.
Kontaktinformasjon for Bondegården i Råde Råde, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer.
Bondegården i Råde Den gode opplevelsen… Forsiden; Her finner du oss; Vår virksomhet; Bilder; Arrangere

bursdag ?. Livet på Bondegården Last ned appen fra Microsoft Store for Windows 10, Windows 8.1. Se
skjermbilder, les de siste kundeanmeldelsene, og sammenlign vurderinger for Bondegården. Bondegården lokalisasjonsøvelse Under På bondegården finner du Syng: Pål sine høner, Dyrene på gården, Film og foto.

