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Tema naturen

Det känns helt rätt att lägga fokus på naturen när det äntligen är så grönt och fint omkring oss. På
biblioteken har vi många intressanta, roliga och spännande böcker om djur och natur. Vi har valt ut ett
antal titlar, både faktaböcker och skönlitteratur, som vi tipsar om nedan.
Boktips
Sommar av Öivind Berg
Finns det något som är bra med maskrosor? Visste du att taklök går att använda om du fått
myggbett eller bränt dig på brännässlor. I den här boken kan du läsa om det och aktiviteter,
upplevelser och andra fakta som hör sommaren till.
Äventyret naturen: Från Asfaltsdjungel till ögonkorall av Mats och Åsa Ottosson
Det här är en ABC-bok med djur och natur som tema. Du kan läsa om allt mellan himmel och
havsbotten som du kan hitta i den svenska naturen.
Strandens blommor av Sölvi Vatn
Med tydliga foton presenteras växter som du hittar vid stranden och vattendrag. Det står inte
när de blommar och blommans höjd, men de flesta blommar på sommaren. Med den här enkla
floran blir det nog lätta att hitta och lära sig känna igen ändå.
Egil och pappa träffar älgen av Camilla Kuhn
En tokrolig bok om Egil och hans pappa som ska ut i skogen. De blir inte ensamma på sin
tältutflykt… En bok för den som nyss lärt sig läsa eller att läsa högt och skratta åt tillsammans.
Bajs, Extrema djur och Vad är det som kliar? av Nicola Davies
Det här är tre roliga faktaböcker om ovanliga ämnen. Extrema djur har
undertiteln ”De tuffaste varelserna på jorden” och man får veta hur olika djurarter kan överleva under
extrema förutsättningar. Vad är det som kliar? handlar om parasiter och hur de fungerar och i Bajs får man
veta kanske mer än vad man egentligen vill om bajs men framför allt varför det är så bra!
Vad händer med jorden? av Grethe Rottböll och Sarah Sheppard
Vad händer med jorden om man slänger läskburkar och plastflaskor? Vad händer med jorden
om man lämnar tillbaka läskburkar och plastflaskor till butiken? Den här boken handlar om
hur jorden påverkas av våra vanor och ovanor och hur man är rädd om den.
Var växer pepparn? Brigitte Raab och Manuela Olten
Är flamingos rosa för att de blir så generade när man tittar på dem? I den här boken ställs
intressanta frågor som till exempel varför snigeln har sitt hus på ryggen och varför havet är
salt. Varje fråga besvaras först med ett tokroligt svar och illustration innan man får veta hur det är på
riktigt. Boken har fina bilder och är rolig samtidigt som man lär sig spännande saker om djur och natur.

Författarbesök i april: Kerstin Lundberg Hahn
I slutet av april fick nio klasser från Fredenskolan, Miklagård, Skvadronskolan och Örskolan träffa
författaren Kerstin Lundberg Hahn på Hallonbergens bibliotek. Författarbesöket var mycket uppskattat!
I ett par av Kerstin Lundberg Hahns böcker har djur och natur en framträdande roll.
Fågeltjuvarna
Kajsa och kompisen Johan upptäcker att ett mystiskt par i en motorbåt verkar bevaka ett örnbo
med ungar. När de vuxna i omgivningen tror att de fantiserar och Johan ligger på sjukhuset
med ett brutet ben får Kajsa själv försöka skydda örnarna.
Det glömda guldet
Kajsa hälsar på sina sysslingar och efter att det hörts skott i skogen om natten försvinner en
tam älgkalv. Det sägs också att det finns guld i traktens gruva och det är så spännande att
barnen inte kan motstå frestelsen att själva ta sig ner i gruvan. Men de är inte ensamma!
Länksamling om djur och natur på Barnens bibliotek
På Barnens bibliotek finns många bra län kar om djur och natur samlade
under olika rubriker. Till exempel finns länkar till sidor om utrotningshotade
växter och djur. www.barnensbibliotek.se/Länkar/Djurnatur/tabid/246/Default.aspx
Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar mot nedskräpning, för återvinning och en hållbar utveckling. På
hemsidan finns mycket att läsa och tips om miljömedvetna val i vardagen. De har också speciella sidor
för förskola och skola. www.hsr.se
WWF EKO – nu som ljudtidning
På Världsnaturfonden WWF:s hemsida kan man läsa mycket spännande om djur och natur, dessutom
kan man titta på filmklipp. En väldigt bra nyhet är att du kan ladda ner ljudfiler till medlemstidningen
WWF EKO via hemsidan. Nu kan du alltså både läsa och lyssna på WWF EKO! www.wwf.se
Amis på alla kommunala grundskolor i Sundbyberg
Vi har tidigare skrivit om läsprogrammet Amis som går att ladda ner gratis på Talbok- och
punktskriftsbibliotekets hemsida. Amis har nyligen kommit i en ny version och nu finns
programmet på alla kommunala grundskolor i Sundbyberg. Elever med dyslexi kan med
Amis läsa ljudböcker på Daisy på alla skoldatorer. Amis är dessutom lätt att ladda ner så att
eleverna kan läsa talböcker även hemma. www.tpb.se/verksamhet/talbocker/amis/
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