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Kosmos Henning Henriksen Hent PDF Forlaget skriver: Lærerressourcen til KOSMOS B indholder
bl.a. artikler om kompetencer, farlige stoffer og vejledninger til hhv. grundbog og kopimappe.  

Fysik og kemi fortæller om naturen - fra det mindste til det største - og om stjernerne og Solsystemet, om luft
og vand, ja helt ind i atomernes verden vil faget føre dig.

Fysik og kemi fortæller ikke kun om det fjerne, men også om det nære. I grundbogen kan du bl.a. læse om: 

*Jorden kan blive ramt af en stor asteroide
*fuglene der har et indbygget kompas

*hvor vi får energien fra, når olien og kullene slipper op
*at der findes ´lys´, der ikke kan ses

*at det er i luften i klassen, der får elever til at gabe
*guld og andre metaller

*hvorfor det smager surt, når man har kastet op
*farlige stoffer

*at hullet i ozonlaget er farligt for dig  

 

Forlaget skriver: Lærerressourcen til KOSMOS B indholder
bl.a. artikler om kompetencer, farlige stoffer og vejledninger til hhv.

grundbog og kopimappe.  

Fysik og kemi fortæller om naturen - fra det mindste til det største -
og om stjernerne og Solsystemet, om luft og vand, ja helt ind i

atomernes verden vil faget føre dig.

Fysik og kemi fortæller ikke kun om det fjerne, men også om det
nære. I grundbogen kan du bl.a. læse om: 

*Jorden kan blive ramt af en stor asteroide
*fuglene der har et indbygget kompas

*hvor vi får energien fra, når olien og kullene slipper op
*at der findes ´lys´, der ikke kan ses

*at det er i luften i klassen, der får elever til at gabe
*guld og andre metaller

*hvorfor det smager surt, når man har kastet op
*farlige stoffer

*at hullet i ozonlaget er farligt for dig  



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kosmos&s=dkbooks

