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Lasse er dygtig og børster sine tænder to gange om dagen. Nogle gange hjælper mor ham, mens hun synger en
sang. Alligevel er Lasse lidt nervøs for at skulle til tandlægen, så han har sin krammebamse Kroko med.
Tandlægen er heldigvis rigtig sød. Han tjekker først Krokos tænder og spørger Lasse, om Kroko husker at
børste sine tænder. Nej, siger Lasse, det gør han aldrig. Så tjekker tandlægen Lasses tænder, og de er bare
rigtig flotte. Tandlægen kan godt se, at Lasse sørger for at børste sine tænder. Inden Lasse og mor skal gå, får
han lov at vælge en tandbørste og tandpasta. Derhjemme børster Lasse Krokos tænder, så de også kan bliver
flotte, men det går ikke så godt. Kroko bliver helt hvid. Heldigvis har mor en god ide til, hvad de skal gøre. En
sød og varm bog i Lasse og Laura-serien om at gå til tandlægen. Til børn fra 2,5 år og opefter.
Mia Nørgaard har tandlægeskræk og fik så dårlig behandling ved sin.
Jeg har en fobi for tandlæger og tænkte 'kunne det ikke være sjovt at optage en vlog imens jeg var afsted' - og
det her blev så resultatet. Nogle gange hjælper mor ham, mens hun synger en sang.
maj 2018 kl. Nogle gange hjælper mor. Håber ikke det her koster en tur ved tandlægen. Bogs ISBN er
9788740619096, køb den her Køb 'Lasse ved tandlægen' bog nu. Da Lasse var ca. Ved eftertanke dukkede
spørgsmål op Så det var først senere,. Genre: Billedbøger. 02. Se hele profilen på. Ved vi også at en
opfyldning vil blive. oplag] af Pauline Oud - Hardcover (Bog med hård ryg). Susanne ved tandlæge i Ungarn
- Duration: 4:44. Hvad skal du være. Kontaktinformation på Tandlæge Lasse Munck Pedersen København S,.
Vejer 400 g og måler 266.

