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Spännande fakta om kroppen!
Varför är din hud vattentät? Kan man klara sig på att bara äta choklad? Hur försvarar sig din kropp mot
angripare? Varför liknar du dina föräldrar? Vad händer i puberteten?
Den här boken ger fakta om kroppens funktioner på ett lättillgängligt sätt. Intervjuer, bilder och illustrationer
förtydligar. Här finns även tips på prova-på, till exempel hur du gör eget schamppo med ägg och honung och
hur du kan få ditt eget DNA synligt.
Du kanske vet att hjärtat klappar snabbare när du ser den du är kär i - men varför? Varför måste en del ha
glasögon? Hur blir barn till? Hur uppstår kurret i magen och vad händer med maten i kroppen?
Flera uppslag innehåller flikar som innehåller mer spännande fakta och illustrationer.
En innehållsrik faktabok om kroppen som förklara komplicerade saker för barn och unga. En lärorik och
underhållande bok som både barn och vuxna kan ha glädje av.
Ålder 9-16 år.

bygg inni kroppen. bygg skjelettet. memory NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får
du TV, spill, radio og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Hei! Jeg lurer på hvordan cherry angiomer ser ut?
Har nå lagt merke til at jeg har forskjellige prikker på kroppen, mest brystet og magen, men også noen på
ryggen.
Kosthold kan stabilisere pH-verdien Man kan, til en viss grad, selv undersøke om man har for mye syre i
kroppen. Morgenurinen kan testes ved hjelp av lakmuspapir, og. Under Kroppen finner du Lær om kroppen,
Spill og øv, Test deg selv. Hva skjer i kroppen når du trener utholdenhet, og hvilke faktorer påvirker din
utholdenhet? På treningssentrene over hele landet, og sikkert hele verden, er det. Blodtyper Blodtyper er
arvelige egenskaper som er knyttet til de røde blodlegemenes overflate. Her er Bygg kroppen I. Klikk på
knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Kroppen’på1.’og’2.’trinn’ ’
Kompetansemåletter2.årstrinn:!’ • sette’navn’på’og’beskrive’funksjonen’til’noen’ytre’ Kroppen din er en
sladrehank. Dette prøver kroppen å fortelle deg Les mer

