Faktaböcker
Bengtsson, Torsten: Liv och Miljö
Sara och hunden Rex går i
skogen. Rek rymmer och
Sara hittar en å där det
flyter döda fiskar och
andra insekter. Hur kan det
komma sig? Det får man
reda på i boken och
annat viktigt att veta om
vår natur. Boken har arbetsmaterial här:
https://www.nyponforlag.se/produkt/lattlast
-pa-svenska/liv-och-miljo/ Från 9år.
Borgström, Håkan: Miljöns mysterier
Jorden är illa ute
eftersom vi använder
bilar som avger avgas, vi
hugger ner träd. Vi
använder gifter när vi
odlar mat. Vi måste
ändra vårt sätt att leva.
Kanske finns svaren i
naturen själv? Några
svar kan du få i boken Miljöns mysterier. Från
9 år.
Green, Dan: Planeten jorden
Ingår i serien LÄSKRÅKAN
som är lättläst faktabok.
Planeten jorden är flera
miljarder år gammal, enda
planeten som det myllrar
av liv på. Fakta om hur
jorden bildas och hur man
tar hand om den. Från 6 år.

Camerini, Valentina: Gretas historia, Ingen
är för liten för att göra något stort
20 augusti 2018 inledde
den då femtonåriga Greta
Thunberg sin strejk framför
riksdagen: ”Vi kan inte
vänta längre, politikerna
måste göra något för att
red a miljön”. Denna icke
auktoriserade biografin är
en historia om hopp, mod
och övertygelse. Från 9 år.

Klimat och Miljö

Raidt, Gerda: Sopor: allt om de mest
störande sakerna i världen
I denna bok får man
konkreta tips om hur vi kan
agera för att städa upp runt
om oss. Vi har nästan alltid
sopor runt om oss men vi blir
ändå inte av med det,
samlar det på hög och
havet blir bara en
platssoppa. Från 9 år.
Söndergaard, Straarup Per: Fakta om
klimatförändringar
Klimatet har blivit varmare,
vädret extremt med stormar,
översvämningar och torka.
Men varför? Kan vi göra något
för att hejda
klimatförändringarna? Från 9
år.
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Child, Lauren, Hjälp vår jord
Lola har ett stökigt rum
som hon vill ha rent,
därför slänger hon alla
sina grejer. Men Charlie
frågar varför hon inte
återvinner. De samlar
100 stycken av alla
möjliga
återanvändbara grejer
så kan man plantera ett träd. Från 3 år.

Davies, Nicola: Löftet
En grå och mörk stad, finns
en ung tjuv. Tjuven får syn
på en äldre dam med en
står väska. Tjuven rycker
och damen håller hårt. Till
slut säger damen – Jag
släpper väskan om du lovar
att plantera dem. Tjuven lovar och springer i
väg med väskan. Tjuven längtar efter mat
och pengarna som finns i väskan. När tjuven
öppnar väskan finns där bara ekollon, hon
förstår löftet och planterar, bland annat
planterat och städerna där hon har
planterat börjar förändras och växa träd i.
Från 3 år.

Mikkelsen, Frida: Den ensamma
papperskorgen
De tre vännerna, Grodan,
Tiger och Trollet,
bestämde en solig dag
att ha picknick i parken. I
parken var det fullt med
skräp men ingen som
spelade fotboll, solade sig
eller hade picknick. Det som fanns utöver
skräpet var en ensam papperskorg. De tre
vännerna väckte papperskorgen som
började samtala med dem om hur de
kunde hjälpa papperskorgen genom att
mata den med skräpet som låg i parken.
Från 3 år.

Foreman, Michael: Hej Jorden!
Jorden går till doktorn för att
den känner sig sjuk. Jorden
får lägga sig på en brits och
bli undersök av två
doktorer. Doktorerna ser att
det är varmt, där det ska
vara kallt. Och Svettig och
blöt på andra ställen. Boken tar upp
klimatförändringar på ett lättsamt sätt. Från
3 år.

Nilsson, Malin: Naturväktarna och skatten i
Ekdungen
Naturväktarna Iris och
Ivar har fått det kluriga
uppdraget att åka till
Öland, för att rädda
skogen Ekdungen från
att bli golfbana. För att
stoppa byggplanerna
och bevara skogen
måste de hitta så
många sällsynta djur
som möjligt.
Naturväktarna finns flera böcker utav i
samma anda av att rädda naturen. Från 6
år.

Mendel-Hartvig, Åsa: Vakna min kastanj
Till våren vaknar alla träden
utom ett, kastanjen. Trädet
har dött och ska sågas ner.
Men flickan vet att trädet
lever och klättrar upp i det,
hon hör då trädets röst som
berättar att kastanjebarnen
gör så trädet lever vidare
och nya träd kommer. Från 3 år.

Salmson, Jo; Hjälp! Eld och Lågor
Barnet som brukar gå ut
med grannhunden Milla, ser
att hunden Piffe har skadat
tassen. De får reda på att
det är krossat glas som har
orsakat det. Barnen i
området bestämmer sig för
att städa upp parken, så
inga andra hundar skadar
sig. De bestämmer lördag
och har med sig picknick, det går bra tills
papperskorgen börjar brinna. Från 6 år.
Sjöström Hederberg: Angeli, Annalisa och
skräpmonstret
Barnen pratar om skräp
på förskolan.
Pedagogerna visar vad
som ska slängas efter
lunch, allt rätt ner i en
papperskorg? Nä, påsar
kan bli ny plats,
kartongerna kan
barnen pyssla med och
maskarna i komposten kan göra jord av
maten. Annalisa funderar på skräp innan
hon ska sova, då hör hon ett ljud under
sängen. Ett skräpmonster har flyttat in.
Annalisa ska jaga bort skräpmonstret, se hur
i boken. Från 3 år

