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Beppe testar! 15 utomhusexperiment Beppe Singer boken PDF Blås gigantiska såpbubblor av egen

blandning, gör regnbågsbubbelormar, fixa ljudsnurror och vulkaner, få vatten att rinna uppåt, skjut upp
flaskraketer och magiska mentosfontäner, odla potatisträd eller rena vatten med solenergi! I den här boken har

barnens vetenskapsfavorit Beppe Singer samlat 15 fantastiska utomhusexperiment. Så enkelt och
okomplicerat som möjligt. Så kladdigt och spruttigt det bara går!  Samla några kompisar och håll till ute på
gården eller på gräsmattan. För en rolig experimentdag utomhus behöver ni bara sånt som kanske redan finns
hemma i skåpen. Beppe Singer vill att alla ska kunna experimentera utan att behöva skaffa en massa prylar.

Han gör vetenskap spännande och utan att vi tänker på det lär vi oss om statisk elektricitet, densitet,
ljudvågor, försurning, pneumatik och annat tjusigt! Den här boken vill inspirera och väcka nyfikenhet. Vad är
det som händer och varför?Bokens tydliga instruktioner åtföljs av Åsa Liffners fina foton och illustrationer av
Kjell Thorsson. Läs också Beppe testar - 15 experiment i köket, Beppe testar - 15 detektivexperiment, Beppe

testar - 15 godisexperiment. Eller pyssla med Beppes vetenskapspyssel och Beppes detektivpyssel.
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