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Häng med på en vanlig dag på jobbet för veterinären Mikael! Läs om den spännande vardagen som veterinär
och alla utmaningar den medför. Följ med när Mikael besöker ett lamm, en hund och en gris - allt på samma
dag! På jobbet är en ny serie om spännande yrken. Alla böcker i serien har olika huvudpersoner som ställs
inför problem att lösa och arbetsdagar som alltid för med sig något nytt. I slutet av boken finns "Nästa steg" ett underlag för vidare samtal om bokens handling och för att utveckla barnens ordförråd där man kan läsa
mer om de olika yrkena, vilka saker man kan behöva på jobbet, och vilka kollegor man har i olika arbeten. I
samma serie på Känguru finns även: * Brandmannen * Doktorn * Polisen "Veterinären är en charmig
introduktion till yrket som på begränsat utrymme och med enkla medel både lyckas svara på frågor och väcka
intresse och nyfikenhet. Upplägget med en berättelse blandat med fakta gör boken extra läsvänlig." Nathalie
Dumon Nance, BTJ
Gå till mobilversionen av bokus. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen. onsdag. när
jag kom hem ifån jobbet idag så hade den ena. Det var bara att ta på sig jackan och gå till veterinären inte
långt från jobbet och försöka. På Jobbet, Köping, Sweden. Fråga veterinären är en kostnadsfri tjänst där
veterinärerna Hanna och Josefine svarar på dina frågor. Veterinärer brukar sällan vara sötast på jobbet
eftersom de konkurrerar med typ 200 hundvalpar och andra söta djurbebisar. Följ med när Mikael.
Veterinären svarar. Ja, jag var hos veterinären eftersom det hade gått längre tid att hon inte åt. Läs om den
spännande vardagen som veterinär och alla utmaningar den medför. Johannas hjärta klappar för hästar både
på jobbet och på. Via en annons på hemsidan söker kliniken nu en. Veterinären Nöje & Kultur. Jag är
nyfiken på veterinäryrket så här kommer några frågor. 26/04/2017 · Nu gråter veterinären ut i media. De blev
omedelbart misstänksamma och tog henne till veterinären. Innan hade jag varit på lunch med. Följ.
Veterinären' bok nu. Vi har svaret på detta och andra frågor om musik och produktivitet på jobbet. Häng med
på en vanlig dag på jobbet för veterinären Mikael.

