Bøger
53.08

Flere bøger
68.07

De små forsker

Forsøg med vand, luft, sollys, hud og mad, 2010
27 forsøg som børn og voksne kan lave
sammen.

Kom med ud i naturen : kreative idéer
til udeliv hele året, 2011
Idéer til aktiviteter og lege i det fri for børn og
deres voksne med vejledninger, mønstre og
opskrifter til håndarbejde, udklædninger, pynt
og bagværk.

53.2

79.3

Sæbebobler, 2005
Med udgangspunkt i sæbebobler arbejdes
med overfladespænding, luftfugtighed, minimalformer, tilstandsformer og sæbeboblens
farver.

Shanes verden - byggebog : 15 sjove legeting,
du selv kan bygge, og lidt til, 2009
Ideer til hvordan man bygger sjove dyr og
væsener og mange andre ting af mælkekartoner, vinpropper, æsker og ispinde m.m.

Bredmose Simonsen, Søren

Brox, Shane

56

Berg, Øivind

Foråret, 2004
Om ting man kan lave i naturen f.eks. pilefløjter, overnatte i barkhytte, spionere fugle og
andre dyr samt fiske i åer, søer og ved stranden. Tilsvarende bøger: Sommer, Efterår og
Vinter.

79.312

Rønholt, Erik

Papirfly : 32 nye og traditionelle modeller, 2012
Beskrivelser og let aflæselige tegninger af
processerne med foldning osv. af 32 forskellige
papirflymodeller. Flymodellerne er opdelt i tre
sværhedsgrader samt forklaring på hvordan
man ændrer flyveegenskaber med højderor og
balanceklapper.

bi 56

Jørgensen, Mette

Science

- i børnehøjde

Om foråret, 2005
Om naturen i forårsmånederne marts, april og
maj og hvad man kan lave både ude og inde.
Med ideer til forskellige aktiviteter, fx studere
haletudser, klippe gækkebreve, dekorere æg og
bage hveder. Tilsvarende bøger: Om sommeren,
Om efteråret og Om vinteren.

79.69

Frederiksen, Jens Morten

Kom ud, unger! : flere friluftsaktiviteter for
børn, 2010
Forslag til udendørsaktiviteter for børn, især de
6-10 årige. Med ideer til de forskellige årstider,
til skov og strand, lege, mad og gør-det-selvudfordringer for børnene og deres voksne.

bi 56.3

Alle vil have mad
For børn i daginstitutionerne og indskolingen

Grethe Rottböll, 2012
Når man spiser, vokser man og bliver større.
Det gælder alle både dyr og mennesker. Se
hvad de spiser og hvor store de kan blive, og
prøv selv at se, hvad de kan lide.

bi 56.9

Davies, Nicola

Lillebitte : mikrobernes usynlige verden, 2013
Hvad er mikrober, og hvordan lever de og
påvirker verden.

79.69

Vild med naturen : Naturens Dags inspirationsmateriale for skoler og institutioner,
2013

Gordon, Mike

Hvorfor skal jeg genbruge?, 2005.
I skolen lærer børnene om genbrug. Læreren
Peter tager klassen med på udflugt til en
genbrugsplads og viser dem alle de ting der
kan genbruges.

Flere bøger

Dvd’er

bi

Gordon, Mike

Hvorfor skal jeg spare på energien?, 2005
Drengen Emil forklarer sin ven hvorfor man
skal spare på energien, og hvordan man gør.

Esbjerg Kommune arbejder målrettet med
science. Interessen for naturvidenskab styrkes
for at sætte fokus på børns muligheder for at
udvikle de tekniske, naturvidenskabelige og
innovative kompetencer.

bi

Gordon, Mike

58

Lille Nørd præsenterer dyr til lands, til
vands og i luften, 2011 - (ca. 4 t.)
Lille nørderne drager ud i verden og ser på dyr,
lærer om dem og bruger deres nye viden til at
lege dyr. Fra 3 år
Indhold: Ænder ; Fiskeri ; Strandkrabber ; Sæler ;
Flagermus ; Papegøjejagt ; Stork ; Eremitkrebs.

Hvorfor skal jeg spare på vandet?, 2005
Pigen Ida forklarer sin ven hvorfor man skal
spare på vandet, og hvad man kan gøre.
58

Lille Nørd præsenterer sjove og

bi

Esbjerg Kommunes Biblioteker vil med denne
folder støtte op om målet og giver her forslag
til, hvordan man som børns voksne kan arbejde
med science i børnehøjde. Vi har fundet nogle
af de bøger, du kan låne på biblioteket og
håber, at I får nogle finurlige og sjove oplevelser på jagt efter viden om naturen i hverdagen.

Gordon, Mike

Hvorfor skal jeg passe på naturen, 2005
På en udflugt med klassen lærer børnene
hvordan de skal passe på naturen i stedet for
at ødelægge den

mærkelige og farlige dyr, 2011 - (ca. 4 t.)
Lille nørderne drager ud i verden og ser på dyr,
lærer om dem og bruger deres nye viden til at
lege dyr. Fra 3 år
Indhold: Hajer ; Vårfluelarver ; Klovnfisk ; Løver
; Skildpadder ; Orangutang ; Blæksprutte ;
Kamel.

58.44

Lille Nørd præsenterer kryb og kravl og
bi

Rousseau, Geneviève

Miljøvenner, 2012
I skolen lærer Tom at vi skal passe på jordkloden og ikke ødelægge den med forurening.
Hjemme indfører Tom nye miljøvaner i dagligdagen, men hvad siger resten af familien til de
nye vaner?

gnavere, 2011 - (ca. 4 t.)
Lille nørderne drager ud i verden og ser på dyr,
lærer om dem og bruger deres nye viden til at
lege dyr. Fra 3 år
Indhold: Bier ; Rotter ; Sommerfugle ; Egern ;
Bæver ; Flue ; Vaskebjørn ; Lus

Hjemmeside

God fornøjelse.
bi

Esbjerg Kommunes Børnebiblioteker

Walsh, Melanie

10 ting jeg kan gøre for at hjælpe verden, 2008
Ti enkle ting du og din familie kan gøre for at
forbedre den verden vi bor i, så der også i fremtiden er rent vand og luft samt friske grønne
planter og mange dyr, i den verden vi elsker.

bi

Walsh, Melanie

Marts 2014

www.esbjergbibliotek.dk

Min grønne dag : 10 grønne ting jeg kan gøre,
2010.
Her er 10 ting vi alle kan gøre, for at hver dag
kan blive en grøn dag. Lav gaver selv, bag brød
og tag en ekstra sweater på!

www.experimentarium.dk

