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Hvert kapittel har en oversiktlig struktur med innledende dikt, læringsmål og en ingress som gir innblikk i hva
som skal behandles. Sammen med den vanlige teksten dukker det også opp spennende fortellinger. Underveis
møter elevene også «Fakta om…», som gir dypere dykk i fagstoffet, og «Visste du at…», som fungerer som
morsomme appetittvekkere.
Oppgavene er delt i fire kategorier:
• Les og svar...
• Gjør og lær
• Bruk pc...
• Gå videre...
Grunnbøkene har et enkelt språk uten unødvendige fagtermer. Det er lagt opp til bruk av digitale verktøy
gjennom oppgavene i elevboka og på nettstedet.
Det er svært gode differensieringsmuligheter i verket.
For de svake leserne er det løpende margtekster, som på en enkel og kortfattet måte angir hovedinnholdet i
avsnittene. Bøkene har også mange illustrasjoner, noe som er nyttig for den visuelle eleven. De svake elevene
vil få et tilstrekkelig utbytte av å lese ingressene og margtekstene før de jobber med «Les og svar»-oppgavene

og nettstedet.
Globus Naturfag Ny utgave 5–7 er Cappelens naturfagsverk for 5.–7. trinn. På dette nettstedet finner du
oppgaver til hvert kapittel i bøkene. Elevbok 6 har følgende kapitler: Plantene – grønne venner, lumske
giftmordere; Menneskekroppen – et fantastisk underverk! Pass godt på kroppen din Gratis nettsted for
samfunnsfag for 5. til 7. trinn.
Nettstedet er delt inn i trinn, og hvert trinn er delt inn i samfunnskunnskap, historie og geografi - akkurat som.
Trenger du nye ideer til naturfag- og samfunnsfagundervisningen din? Til hvordan du kan motivere og
engasjere elevene dine i arbeidet med naturfag og samfunnsfag på. Kontakt oss. Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 0164 Oslo. Postadresse: Postboks 6860
St. Olavs plass Natur og univers 1 – 3 er Cappelens naturfagverk for 8. – 10. trinn. På dette nettstedet finner
du oppgaver og lenker til hvert kapittel i bøkene. Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og
digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og.

