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Kig på smådyr giver dig en forståelse af, hvad smådyr er, hvordan de kan være ens og forskellige, hvor og
hvordan de lever, og hvordan du kan fange dem. Samtidig fortæller den om, hvordan vi ordner smådyr i et
system under gruppen af dyr, som vi kalder hvirvelløse dyr. Lix 19 Bogen henvender sig til børn, der er
interesserede i det, der sker i naturen omkring dem eller til deres voksne, som gerne vil vise børnene naturens
fascinerende dyreliv. Bogen kan desuden anvendes i skolens danskundervisning til faglig læsning, eller i
natur/teknikundervisning til at lære om fælder, levesteder og smådyr på en systematisk måde. Bøgerne i
DigiLæs Fakta findes på følgende niveauer: Niveau A: Lix mindre end 15. Til begynderlæseren Niveau B: Lix
15-19. Til læsere fra ca. 2. klasse Niveau C: Lix 20-25.
Til læsere fra ca. 4. klasse Niveau D: Lix over 25. Til læsere fra ca. 6. klasse
Gangsystemet fungerer som en fælde, hvori mange. 6. Pizzasnegle er ideelle til madpakken og egner sig
godt til at fryse ned - få den lækreste opskrift på den populære pizzasnegl her 9. Okholm: Byfornyelse skal vi
se på overalt i kommunen.
Himmeriggården er under løbende forandring fra et husmandssted, beboet af en gammel mand til en
friluftsgård/spejderhytte, med fokus på natur og. Loven om byfornyelse er ændret, så den kan bruges i mindre
bysamfund. Tag et kig på Freddy Rosnings flotte billeder af vandrikse og stor korsnæb. SLA & Ebbe Sand i

Dubai.
Tag et kig på Freddy Rosnings flotte billeder af vandrikse og stor korsnæb. Morten DD er aktuel i
TV2-programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr'.
Hvis du kunne tænke dig at opleve DD's entusiasme live, kan du tage et kig her. Hvis du kunne tænke dig at
opleve DD's entusiasme live, kan du tage et kig her. Muldvarpen lever af regnorme, insekter, snegle,
tusindben og andre smådyr. marts: generel artikel om gæs er. Tegning: Eva Wulff.
Det skal Silkeborg gøre.

