
Et underholdende og inspirerende grønt børneunivers  

En del af

www.smaaklimamonstre.dk



Små klimamonstre universet
Et dansk univers  

ala Gurli Gris og Bluey 

Men med fokus på klima, 
miljø, natur 

 og gode vaner.

Små Klimamonstre tilbyder inspiration  
og læring for de mindste og deres familier 
om klima, natur og miljø. 

Gennem bøger, spil, aktiviteter, film og leg  
og altid med fokus på sjov og underholdning 
vil de små klimamonstre være forbilleder og 
sætte gang i børnenes grønne rejse.

Hvem står bag?

Helene  
klimajournalist,  

forfatter, idékvinde, 
eventskaber og mor

Morten 
multimediedesigner,  
forfatter, illustrator, 

far og Helenes mand



Underholdende

og inspirerende

show

Foto af Hanne Nielsen



Små klimamonstre universet
Små Klimamonstre er på mission for at gøre 
alle børn klogere, gladere og grønnere, 
så de bliver handlingsparate frem for 
handlingslammede.

De små klimamonstre møder børnene på 
deres vilkår og inspirerer til gode klima-, 
miljø- og naturvaner.

Når vi mærker, sanser og leger med  
naturen får den en plads i vores hjerter 
og gør os ivrige for at passe godt på den 
og vores planet.

Små klimamonstre viser vejen  og inspirerer



1. Stor pakke 

1 hel dag  (ca. 6-8 timer) 
Vi stiller op med lærerige spil, under-
holdende show om klima og miljø, 
aktivitetsark og mød Birk. 
 
Pris: 18.000 kr. eks. moms

2. Mellem pakke

ca. 4 timer
Vi kommer med lærerige spil, vi læser 
højt af vores bøger og taler om klima og 
miljø, konkurrence og mød Birk.

Pris: 10.000 kr. eks. moms

3.  Lille pakke

ca. 2 timer
1 aktivitetet (show, spil el. højtlæsning)
+ Mød Birk til krammere og high-fives

Pris: 5.000 kr. eks. moms

Et grønt arrangement  
med Små Klimamonstre

Små klimamonstre gør det sjovt  at passe på jorden

Mulighed  
for 100%  skræddersyet  arrangementer

Uanset arrangementet så kommer vi altid 
2 personer, som mellem aktiviteterne taler 
med børn og voksne om tips og tricks til 
grønomstilling.

Foto af Hanne Nielsen



Unikke  

spil og aktiviteter

med fokus på natur, 

miljø og klima



De grønne budskaber  
er altid aktuelle
Vi har skabt et online univers som 
støtter op om bøgerne og aktiviteter 
vi laver, og tilbyder meget mere gratis 
læring, underholdning og sjov.

Hjemmeside

SoMe



Originale historier 
og bøger

et fantastisk værktøjtil samtale med de 
mindste



FORFATTER 

OMFANG 

FORMAT

PRIS

ISBN

FORLAG

ILLUSTRATOR

Helene & Morten Henneberg-Johansen

32 sider

21 x 21 cm, Hardback

kr. 149,- 

9788797360200

Forlaget klimaven

Morten Henneberg-Johansen

I Små klimamonstre − Legepladsen mødes de fem 
klimamonstre på legepladsen for at lege. Men der er affald 
ud over det hele, og legepladsen er ikke et særlig rart sted at 
være. De små klimamonstre har hver deres idé til, hvad de 
kan gøre ved det, og vi følger klimamonstrenes vej mod en ren 
legeplads. 

Bogen er en inspirerende højtlæsningsbog og ligger op 
til dialogisk læsning og samtale gennem små bobler med 
opgaver, spørgsmål og fakta.  
 
Keywords: Affald, Skrald, Sortering, forurening, miljø

Taler ind i FNs verdensmål 12 - 
Ansvarligt forbrug og produktion

Jeg er meget begejstret over 
den måde, I taler til læseren og 
gør problemet til en gåde eller et 
mysterium, der skal løses.

det er en sjov historie 

det er nogle sjove billeder

læs den igen, farmor

ham Egon er lidt mærkelig
den er god

” ”
“ “

- Nina Bendixen,  
vejrvært og klimaformidler

– Elisabet,  
Bedsteforældrenes Klimaaktion

Kommentarer fra børnebørnene

Bobler som  
lægger op til 

dialog

Trykt på  genbrugspapir



FORFATTER 

OMFANG 

FORMAT

PRIS

ISBN

FORLAG

ILLUSTRATOR

Helene & Morten Henneberg-Johansen

32 sider

21 x 21 cm, Hardback

kr. 149,- 

9788797360224

Forlaget klimaven

Morten Henneberg-Johansen

I Små klimamonstre − Haven møder vi igen de fem 
små klimamonstre. De mødes denne gang i Asks have,  som 
plejede at være fuld af liv, insekter og dyr, men nu er den helt 
tom. Hvor er dyrene mon blevet af? De små klimamonstre 
vil finde ud af hvorfor dyrene er væk, og hvordan de får dem 
tilbage i haven. 

Lykkes det for de små klimamonstre at løse gåden om de 
forsvundne dyr, og kommer dyrene mon tilbage i haven igen?
 
Keywords: Biodiversitet, vild have, natur, skov, dyr, 
insekter

Taler ind i FNs verdensmål 15 - 
Livet på land

Der er fine illustrationer af 
klimamonstre og natur, og samlet 
set er bogen en god opfordring 
til at gøre en indsats for 
biodiversiteten. ” ”

“ “
– Birte Strandby, Bogvægten

Sjove små  
aktiviteter

En serie af bøger som kan 
lige præcis det de skal, nemlig 
underholde og gøre barnet 
klogere på en og samme tid.

- Bogrummet.dk

Trykt på  genbrugspapir



Klimamonstre ® er et registreret varemærke.  
Alle illustrationer laver Små klimamonstre selv.

 
Små klimamonstre er en del af klimaven ApS cvr. 41716126  

Bechsmindevej 15, 8700 Horsens 

Kontakt:  
Helene Henneberg-Johansen - tlf. 31767803  
Morten Henneberg-Johansen - tlf. 51365277 

E-mail: hej@smaaklimamonstre.dk


