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Kasper gör mål Jörn Jensen boken PDF I skolan spelar Kasper och de andra killarna i hans klass fotboll på
rasterna så ofta de kan. En dag när Kasper har gjort ett ovanligt snyggt mål frågar Kim honom om han inte
vill följa med och spela fotboll på kvällen. Kim spelar i ett riktigt lag. Kasper vill inget hellre men han har

inga fotbollsskor. Kim lånar ut ett par och så får Kasper följa med till sin första träning med BK Toppen. Men
det blir inte alls som han hade tänkt sig ...Det här är den första delen i en serie på tio delar om Kasper och
hans fotbollsäventyr i BK Toppen. Boken är mycket lättläst och ingår i vår Lätt att läsa-serie. Den passar
perfekt för alla fotbollsintresserade nybörjarläsare. Meningarna är korta och boken är rikligt illustrerad. I

slutet av boken finns också enklare tips på uppvärmnings- och stretchövningar samt lite olika råd på hur man
kan förbättra sin fotbollsteknik."Kasper gör mål" utkom första gången 2000 på Bonnier Utbildning i annan

form. Här lanseras den nu i ett helt nytt utförande, med nytt omslag och i nytt format.

 

I skolan spelar Kasper och de andra killarna i hans klass fotboll på
rasterna så ofta de kan. En dag när Kasper har gjort ett ovanligt

snyggt mål frågar Kim honom om han inte vill följa med och spela
fotboll på kvällen. Kim spelar i ett riktigt lag. Kasper vill inget hellre
men han har inga fotbollsskor. Kim lånar ut ett par och så får Kasper
följa med till sin första träning med BK Toppen. Men det blir inte

alls som han hade tänkt sig ...Det här är den första delen i en serie på
tio delar om Kasper och hans fotbollsäventyr i BK Toppen. Boken är
mycket lättläst och ingår i vår Lätt att läsa-serie. Den passar perfekt
för alla fotbollsintresserade nybörjarläsare. Meningarna är korta och
boken är rikligt illustrerad. I slutet av boken finns också enklare tips
på uppvärmnings- och stretchövningar samt lite olika råd på hur man

kan förbättra sin fotbollsteknik."Kasper gör mål" utkom första
gången 2000 på Bonnier Utbildning i annan form. Här lanseras den
nu i ett helt nytt utförande, med nytt omslag och i nytt format.
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