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TELLUS 9 lærebok tar utgangspunkt i elevenes hverdag og legger til rette for differensiering ved stor
spennvidde i oppgavetyper og aktiviteter. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom
tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: grunnleggende kjemi, kroppen, rusmidler og tobakk, elektrisitet,
vår elektriske verden, olje og gass, romforskning samt teknologi og design.
Lærere uten FEIDE kan logge inn her. LOGG INN Avbryt. JA Ønsker du å besøke Gaustatoppen? Her har vi
samlet alle tilbud rundt Gaustatoppen. Hvordan komme seg til toppen, busstilbud, Gaustabanen og annen
praktisk informasjon. Tellus 8-10 lærernettsted inneholder mer enn 70 undervisningsfilmer fra Twig,
undervisningsforslag til hvert kapittel, risikovurdering av kjemiforsøk samt årsplaner. Sognefjord
Sognefjorden ligg midt i Fjord Norge, og er med sine 204 km Norges lengste og djupaste fjord. På det meste
er fjorden over 1300 m djup og fjella langs.
Planlegger du tur til Bergen? Klikk her for fullstendig oversikt over attraksjoner, aktiviteter, hva skjer,
overnatting, shopping og restauranter. Offisiell nettside for Destinasjon Røros - reisemålene Røros, Holtålen,
Os, Tolga, Tynset og Alvdal. De Offisielle sider for Kragerø og omegn med liste over attraksjoner, aktiviteter,
museer, hva skjer m.m. Blå himmel over blå klode. Dette skrives da den første snøen er på vei ned for en ny
vinter. TellUs lyser over Arne-stedet, innviet av økosofiens far, Arne. Øyene i Langesundsfjorden byr på noe
for alle. Start i Brevik, Stathelle, Langesund eller Helgeroa. Bli på båten om du vil, eller gå i land og bruk
dagen. Disposisjon til kap 4 Lys og syn Tellus 10 Refleksjon • Når lyset treffer en gjenstand og kastes tilbake,
sier vi at lyset blir reflektert • Refleksjon i plant.

