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startat Första Naturhjälpen. Det finns många djur därute som behöver deras hjälp och en del finns
överraskande nära, både runt husknuten och hemma i byrålådan! Klubben har ett motto: "Var inte rädd för
naturen, var rädd om naturen!", och det är också Grethe Rottbölls budskap i denna lättlästa och viktiga

naturbok för nybörjarläsare. Med Anna-Karin Garhamns härligt inspirerande och informativa illustrationer
blir detta en skön blandning av faktabok och berättelse.En stormig ovädersnatt blåser ett fågelbo ner

utanför Uddes hus. Barnen hjälps åt med att sätta upp det igen och räddar samtidigt en liten fågelunge från att
bli kattmat. Då inser de att i naturen finns det mycket för dem att hjälpa till med. Alltså startar de Första
Naturhjälpen. Och genom bokens korta kapitel får vi följa dem när de hjälper fladdermöss, svalor, fjärilar,
grodor, möss, murarbin och igelkottar. Men hur gör man med de äckliga djuren som ingen verkar vilja

ha? Som mördarsniglarna i trädgården? I Första Naturhjälpen varvas berättelsen med faktarutor om de olika
djuren och konkreta tips på hur man kan underlätta deras liv. Varje liten del gör skillnad och varje liten du

kan göra en insats!Första Naturhjälpen ingår i serien "Lätt att läsa Fakta".
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