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Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns
möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter.Utkik historia består av elevbok, elevwebb och
lärarwebb. Här finns basen i din undervisning: nytt modernt och flexibelt läromedel som ger dig stora

möjligheter till en varierad och rolig undervisning.Utkik historia innehåller tre teman:Kring forntiden och
medeltiden, till cirka 1500Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700Ökat utbyte och jordbrukets

omvandling, cirka 1792–1850Eleverna får i varje kapitel tydliga mål och viktiga begrepp som bör poängteras
under arbetets gång. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till
och få en djupare förståelse. Större avsnitt avslutas med en sammanfattning. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse

och bra stöd för inlärningen.

nov Lyssna här Utkik Samhällskunskap. Utkik 46 Historia Grundbok Paketerbj 10 ex. Skickas inom 25
vardagar. Sammantaget innehåller läromedlet faktatexter repetitionsfrågor.

Utkik

Compre online Utkik 46 Historia Interaktiv elevbok 12 mån de Gleerups m.fl. Hem Läromedel Utkik 46
Fysik och kemi. Libros en idiomas extranjeros Selecciona Tus Preferencias de Cookies Utilizamos cookies y
herramientas similares para mejorar tu experiencia de compra prestar nuestros servicios entender cómo los
utilizas para poder mejorarlos y para mostrarte anuncios. Jag har kört igång med Happy som bas i engelskan
och den känns verkligen interaktiv. Exempel på innehåll är Klimat och väder Jordens naturresurser Norden.
Utkik är en basserie i SO NO och teknik för årskurserna 46. Ur Utkik Historia 46 Gleerups 2014 Tips. Köp

boken PULS Historia 46 Arbetsbok 4 tredje upplagan hos oss PULS Historia 46 Tredje upplagan Lärarbok Av
Göran Körner Per Lindberg. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och

digitala komponenter. PULS Historia 46. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Gleerups historia får du ett
digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
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