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K jak Klara 2 - Będziesz moją dziewczyną? Line Kyed Knudsen Hent PDF Klara kocha się w Benjaminie. Ma
dla niego prezent urodzinowy. Pewnego dnia dostaje od niego wiadomość. Benjamin chce, żeby była jego
dziewczyną. Klara jest w siódmym niebie. Ale gdy Róża też dostaje taką samą wiadomość, jest bardzo

zaniepokojona. A kiedy Julia też ją dostaje, Klara wpada w rozpacz.

SAGA STRIBEDE jest serią pasjonujących książek dla dzieci, które już potrafią czytaći potrzebują bardziej
wymagających tekstów.

Indeks czytelności w książkach CALSENS STRIBEDE jest zróżnicowany, ale wszystkie książki są łatwe do
czytania. Obliczenie indeksu czytelności nie zawsze odpowiada stopniu trudności książki, z tego powodu
postaraliśmy się aby książki były dostępne dla grupy docelowej dzieci które są już trochę wprawione w

czytaniu, dostosowując ich trudność w inny sposób.

Słownictwo zastosowane w książkach jest szczególnie łatwo rozpoznawalne. Zastosowano również dużą,
otwartą i łatwą do czytania typografię.

Jednocześnie książki są bogato ilustrowane, tak aby ilustracje funkcjonowały jako pomoc w czytaniu.
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