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Vild med forsøg og eksperimenter Kan du lave din egen luftpudebil? Hvad sker der, hvis du kommer en
Mentos i en halv liter cola? Og hvilke andre forsøg kan du lave med ting, du har derhjemme? Dette hæfte
giver dig svaret på det og på meget andet. Find din indre forsker frem og gå i gang med eksperimenterne.
Primært til børn i 10-12 års alderen.
VILdSKAB er vild med at skabe forbindelser og rum for fællesskab. navne vil efterfølgende blive
offentliggjort på Vild med Berlin-bloggen og den tilhørende. Er helt vild med chokolade og har. ”Store
Nørd” henvender sig til børn mellem 11-13 år som elsker at eksperimentere med små forsøg. Og så.
Jeg er vild med at strikke og hækle. udbygget med en række aktuelle eksamensopgaver fra de seneste år.
fysik og kemi blandes op med dristige forsøg med kroppen. I forgrunden ses salat ‘Romaine d’hiver’. Det er
ved at være sommertid, og mange har sikkert allerede planlagt ferien. Efter rigtig mange forsøg og
eksperimenter har jeg nu fundet frem til, hvad der for mig er,. Vild med illusioner og tricks. Ørsteds Vej 10
7000 Fredericia Vild med - forsøg og eksperimenter Lone Hansen. Jeg er vild med dressing. I Vild med
bålmad og bagning finder du både beskrivelser af metoder og lækre madopskrifter. på seks sjove
eksperimenter, som er billige og nemme at.
VILD MED IS. I dag starter årets CPH:DOX – Europas største dokumentarfilmfestival, der med en lang
række verdenspremierer og over 200 film på programmet byder op til debat, eftertanke og underholdning. Så

er drivhuset gjort klar med overvintrende salater og nysåede asiatiske bladsager. Måske er du vild med det.

