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Inspirationsbok och handbok för uteliv med barn! Du som är pappa,
mamma, mormor, morfar, farmor eller farfar - använd den här boken
som inspiration för att ta med barnen ut. Boken ger dig också, på ett
lättsamt sätt, viktiga och bra kunskaper som ni tillsammans kan

använda när ni är ute. I dag när naturen inte har så stor plats i många
ungdomars liv är det viktigt att vi vuxna tar ansvar och lär barn och
barnbarn att upptäcka utelivets många fördelar. Då får vi samtidigt
vara med om att se glädjen när barnen upptäcker naturen och lär sig

nya saker.

I boken beskrivs vad man kan lära barnen för att bli mer
självständiga och samtidigt förstå att det inte var länge sedan denna

kunskap var en självklarhet för unga människor i Sverige.

Lars Fält är en erkänd, internationell auktoritet inom uteliv, med ett
antal storsäljande titlar bakom sig. Lars är nu morfar och lär sina
barnbarn en väg in i utelivet. I den här boken får du ta del av Lars
Fälts erfarenhet och kunskap. Det här är en inspirationsbok och

handbok för uteliv med barn.

Utformningen av boken gör den också till en utmärkt presentbok!

Ur innehållet:

* Om barnen går vilse, vad skall de göra då?



* Kan man lära barnen hantera kniv och yxa på ett säkert sätt?
(Boken visar hur.)

* Att göra upp en eld för värme och matlagning.

* Laga mat ute, barnen hjälper gärna till!

* Övernatta i tält och vad man då skall tänka på.

* Hur man läser karta och kompass. (viktiga kunskaper idag när vi
inte bor så nära naturen.)

* Fiska och tillaga fisken ute.

* Hur man förebygger och åtgärdar mindre olyckor, t ex stukad fot
och skoskav.
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