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Odla med barn : i Skillnadens Trädgård Sara Bäckmo boken PDF Skillnadens Trädgård är det pulserande
navet för Sara Bäckmo och hennes familj. I den stora köksträdgården odlar Sara mat tillsammans med fyra
små barn. På många sätt är det en utmaning men det går. Och det är roligt! Grunden och drivkraften är enkel:
Med stort engagemang och känsla för barnens önskan om att göra på sitt eget sätt kan Sara dela sitt intresse
för odlingen med dem. Barn tycker om att äta grönsaker de själva har odlat och de lär sig hur samspelet

mellan jord, växter och djur fungerar. Det finns otroligt stora värden i en sådan uppväxtmiljö. Uteleken gör
barnen suveräna på att vara kreativa i lekar där ålder, kön och färdigheter inte spelar någon roll. När barnen är

ute rör de dessutom på sig hela tiden: de går, springer, cyklar, hoppar, släpar och gräver.  
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