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Blomsterbogen Sabine Lemire Hent PDF Blomsterbogene er en inspirationsbog med ideer til ting, du kan
lave i naturen med dit barn. Bogen indeholder både ideer til små, kreative projekter, I kan lave sammen, og
gode tips til at få planter til at gro i haven eller i vindueskarmen. Det er sjovt for børn at se sine egne planter

gro, og endnu sjovere er det at lave mad af sine egne produkter.

I bogen finder I masser af opskrifter med blomster og planter, urter fra vindueskarmen og rabarber fra haven,
so I kan lave sammen. bagerst finder I et mini-leksikon over en masse forskellige planter smukt illustreret af
Rasmus Bregnhøi. Forhåbentligt får I set, rørt, lugtet til og smagt på naturen lige fra det tidlige forår til

efteråret.

E-bogen egner sig kun til læsning på via iBooks, Kobo Books eller Readium udvidelsen til Chrome.
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