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Naturfag - niveau F og E Henrik Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Naturfag, niveau F og E er skrevet til
elever på social- og sundhedsuddannelserne.Bogen rummer den nødvendige teori i forhold til målene for

naturfag på niveau F og E, og kernestoffet er vinklet i forhold til det sundhedsfaglige område.Faglig læsning
er integreret i bogen, fx ved at teksten er let at læse, fagudtryk er forklaret, og der er oplæg til forskellige

opgaver, der aktiverer læserens forforståelse af stoffet.Den tilhørende i-bog har masser af supplerende tilbud i
form af lydfiler, opgaver, quizzer, levende præsentationer, cases, oplæg til eksperimenter og hjemmeopgaver.
Desuden rummer i-bogen opgaver, der kan anvendes til elevernes dokumentation af deres arbejde.Fra i-bogen
er der yderligere adgang til en elektronisk udgave af Klar til naturfag, som på en overskuelig måde beskriver

relevante emner fra fysik, kemi og matematik, som naturfaget bygger på.
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