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Serien Vi undersøger består af en række hæfter, der henvender sig til skolens yngste og mellemste årgange.
Seriens formål er at gøre eleverne fortrolige med grundlæggende biologiske, kemiske, fysiske og geografiske
fænomener, processer, begreber og metoder. Hæfterne lægger vægt på at gøre eleverne aktive gennem
eksperimenter, aktiviteter og diskussion.
Indholdet formidles gennem kort og letlæselig tekst. Til elevhæfterne hører en Idébog, som indeholder
lærervejledning og aktivitetsark med eksperimenter, der uddyber emnerne. Til elevhæfterne hører en Idébog,
som indeholder lærervejledning og aktivitetsark med eksperimenter, der uddyber emnerne.
Hvor finder man Danmarks bedste vandløb for ørreder. Vi afværgede det totale kollaps. Latinsk navn:
Turdus merula Engelsk navn: Blackbird Klasse: Fugle Orden: Spurvefugle Familie: Drosler. 2801 2018 Hold da kæft, hvor er hun en liderlig so, sagde han og. De store dyr i skoven, pattedyr, fugle, krybdyr og
padder, er ofte svære at se, når man kommer en hel klasse travende på én gang.
13. Hej. Dyreværnet bruger cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside.
Leksikon artikel om Dådyr med fakta, billeder, video, quizzer, opgaver og kopiark til undervisning. De store
dyr i skoven, pattedyr, fugle, krybdyr og padder, er ofte svære at se, når man kommer en hel klasse travende
på én gang.
Sem custos reserva. På naturskolen kommer vi helt tæt. Læs rådene her. Cookies giver os viden om brugen
af siden, så vi løbende kan optimere. 13. Hvis du har mistanke om, at du har allergi, kan du blive testet hos
din læge. Nyheder, Sport, Underholdning, Live, Event, Magasiner og Breaking News. Cookies giver os viden
om brugen af siden, så vi løbende kan optimere. Bliv underholdt imens du nyder din frokost. Velkommen til

Gyldensteen Strand. Bliv underholdt imens du nyder din frokost.

