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Fuglene i min have Elvira Fragola Hent PDF Forlaget skriver: Smuk bog om havens fugle – til børn og deres
familier. Forfatter og illustrator Elvira Fragola tegner og fortæller i sin nye bog om de mest almindelige fugle,

der kommer på besøg i danskernes haver.

Fuglene i min have er en fortællende bog til store og små om de fugle, som kan bo i din have. Her er ikke kun
fokus på kolde fakta, men på de forskellige fugles finurligheder og kendetegn. Sproget er holdt i en tone, som
børnene kan relatere til, som når der for eksempel skrives om blåmejsen, at "det er en lille, blå fugl med gult
bryst, hvide kinder og sorte racerbriller på." Som noget særligt er der ikke bare billeder af fuglene, men også
af deres æg ,deres favoritmåltid, rede eller lignende. Bogen er rigt illustreret med smukke tegninger af fuglene
i farver og indeholder desuden illustrationer, som viser lidt om fuglens anatomi, og hvordan man kan kende
forskellige former for fjer fra hinanden. Endelig er der inspiration og gode idéer til, hvad man kan lave med
fuglene i sin have. Blandt andet en idé til, hvordan man kan forvandle et træ i haven til et fuglefodertræ, ved

hjælp af brunkageforme og sugerør, eller fremstille et fuglebad ud af et rabarberblad.

Bogen indeholder bl.a. illustrationer og beskrivelser af følgende fugle:

Rødhals • Stor flagspætte • Bogfinke • Blåmejse • Spætmejse • Topmejse• Musvit • Grønirisk • Gulspurv •
Stillits • Halemejse • Solsort • Gråspurv •Dompap • Gærdesmutte
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