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Svävande luftballonger, brummande bilar och blanka bussar - iPeka och känn - Kör, rulla, åk finns alla fordon
man kan föreställa sig!
Peka och känn är en serie böcker för de allra yngsta läsarna. Det lilla formatet är perfekt för små händer och
gör böckerna lätta att ta med sig.
Mjuka, vadderade pärmar är roliga att klämma på och tål att bitas i.
Böckernas bilder är roliga och färgglada, och varje sida har spännande glittriga färger eller nya material att
bekanta sig med. Spännande taktila delar, som den blanka traktorn, den sträva sanden på grävskopan, eller
bilens skinande lyktor ger din baby massor av nytt att upptäcka.
Peka och känn är ett perfekt sätt att introducera de allra minsta för böcker, och uppmuntrar till utveckling av
finmotorik, språkinlärning och koncept som färg, form och mönster.
IKör, rulla, åk kan du och din baby tillsammans tuta, brumma, känna på olika strukturer och upptäcka bokens
alla fordon.
I samma serie på Känguru finns även:
* Traktor
* Morr! Morr!
* Djur på bondgården
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