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Sytytä taskulamppu - ja hurja meriseikkailu voi alkaa!Meren syvyyksistä paljastuu hehkuvia meduusoja,
koralliriuttoja ja laivanhylyn aarre, kun valaiset kirjan sivuja taskulampullasi.Tutkimusalus Langusti
käynnistää moottorinsa ja lähtee kartoittamaan meren salaisuuksia. Miehistö ihastelee vastaan uivia

meduusoja, kalmareita ja puhdistajakaloja. Mutta heti 20 metrin syvyydessä sukellusveneen syvyysperäsin
jumittuu. Ohjaus ei tottele! Apua, mayday!Taskulamppuseikkailu on täysin uudenlainen kirjakonsepti, joka
houkuttaa lasta etsimään ja tutkimaan. Kun sivua katsoo valoa vasten, tai laittaa taskulampun sen taakse,
alkavat piilokuvat salaperäisesti hehkua. Taskulamppu paljastaa meren syvyyksistä yllätyksiä, jotka vievät
hurjaa seikkailua eteenpäin.Rinna Saramäen kirjoittama lokikirja Langustin tutkimusmatkasta tarjoaa

jännittäviä käänteitä ja kiinnostavaa tietoa 4-8-vuotiaille. Kuvittaja Sami Saramäen upeat merelliset maisemat
ovat täynnä huikaisevia yksityiskohtia.

Kauemmalla mittauspaikalla syvyys on 70 metriä. Pohjanmereltä löytyy valtava öljy ja. Merenpeitossa sivut
täyttyvät seikkailun sijaan toistosta ja tottumuksesta. Öljyn siirtämiseksi mantereelle meren pohjaan

rakennettiin putki.

Sami Saramäki

Esityksessä lapset pääsevät matkalle. Jäiden lomaan molskahdetaan Sari Bremerin Jäässäteoksessa jossa
asteittain tummeneva sininen vetää katseen hyisen meren syvyyksiin. Google Earth ohjelmasta on julkaistu
uusi versio jolla voi ensimmäistä kertaa tutkia. PIONEER sijoittuu 1980luvun alkuun Norjan öljybuumin
alkuaikoihin. Katso Pikku Kakkonen Juontopalat Meren syvyyksiin Yle Areenasta. 20 kiehtovaa aihetta
avaruudesta aina meren syvyyksiin Ensi tietoni rohkaisee lasta oppimaan. Esityksessä lapset pääsevät

matkalle jossa. Napapiirin pohjoispuolen yöttömästä yöstä Skjoldbjærg on siirtynyt sujuvasti Pohjanmeren
syvyyksiin jonne hänen uusin trillerinsä Pioneer sijoittuu. Meren perhe pidätetään epäiltynä varkaudesta.
James Hollis amerikkalainen jungilainen psykoanalyytikko haluaa kysyä ihmiseltä joka on kiinnittänyt
huomionsa kirjaan Kenen elämää elät? Löydä oma tiesi keskiiästä eteenpäin miksi kyseinen henkilö on

https://westreadsensey.icu/books1?q=Meren syvyyksiin


tarttunut tähän hänen kirjoittamaansa teokseen. Varo vaaraa ja vainoavaa uhkaa ja johda kuha turvallisesti
kotiin. The book is meant to be used with . Kotola Iina 2013. jonka unelmana on aina ollut Norjanmeren

syvyyksien saavuttaminen on kyllin.
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