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Undersøg Insekter og levesteder henvender sig til elever i 5. og 6. klasse. Elevbogen er skrevet i et enkelt
sprog, som er læsepædagogisk bearbejdet og dermed tilpasset målgruppen.

Eleverne præsenteres for faglige begreber, som de kan relatere til deres egen kendte virkelighed. Et rigt
udvalg af illustrationer (fotos, tegninger, kort og enkle figurer) åbner visuelt emnet for eleven. Serien tager
udgangspunkt i, at alle lærer forskelligt og inddrager derfor mange forskellige aktiviteter som samtale,

praktiske eksperimenter, undersøgelser og enkle dataindsamlinger.

Indhold: Fortidens mega-insekter, Til lands, til vands og i luften, Insekters opbygning, Forunderlig
forvandling, Mosen - et våd-område i Danmark, På opdagelse i mosen, Odense Å - et natur-

genopretningsprojekt, Fra få til mange levesteder, Okovango-deltaet - et våd-område i Afrika, Okovango-
deltaet - et kludetæppe af levesteder, Verdens farligste insekt, Invasive arter.
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