
Nye dyr i Danmark 2
Hent bøger PDF

Lars Groth

Nye dyr i Danmark 2 Lars Groth Hent PDF Du har sikkert hørt om den i fjernsynet og måske har du set den i
virkeligheden - Rotten! Men Rotten er ikke den eneste nye dyreart, der er kommet til Danmark. I denne bog
kan du læse om, hvorfor dyrene er kommet til Danmark, men også om, hvorfor man gerne vil af med dem

igen, og hvad man gør for at få dem ud af Danmark.

Fokus-serien fra Forlaget Meloni består af en række bøger, der henvender sig til forskellige klassetrin og
forskellige fag i grundskolen. Seriens formål er at sætte fokus på centrale emner og problemstillinger, som
optager og interesserer eleverne. Alle bøger er udarbejdet, så de fagligt lever op til de pågældende fags for -
og trinmål. De enkelte bøger kan benyttes til såvel selvstændig læsning som klasseundervisning samt være

velegnede til såvel emne- som projektundervisning.

 

Du har sikkert hørt om den i fjernsynet og måske har du set den i
virkeligheden - Rotten! Men Rotten er ikke den eneste nye dyreart,
der er kommet til Danmark. I denne bog kan du læse om, hvorfor

dyrene er kommet til Danmark, men også om, hvorfor man gerne vil
af med dem igen, og hvad man gør for at få dem ud af Danmark.

Fokus-serien fra Forlaget Meloni består af en række bøger, der
henvender sig til forskellige klassetrin og forskellige fag i

grundskolen. Seriens formål er at sætte fokus på centrale emner og
problemstillinger, som optager og interesserer eleverne. Alle bøger er
udarbejdet, så de fagligt lever op til de pågældende fags for - og

trinmål. De enkelte bøger kan benyttes til såvel selvstændig læsning
som klasseundervisning samt være velegnede til såvel emne- som

projektundervisning.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Nye dyr i Danmark 2&s=dkbooks

