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TELLUS 10 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: celler og arv, seksualitet, energi og krefter, lys og syn, organisk
kjemi, veier til god helse, energi for fremtiden samt den levende Tellus.
Lærere uten FEIDE kan logge inn her. LOGG INN Avbryt. JA Tellus 8-10 lærernettsted inneholder mer enn
70 undervisningsfilmer fra Twig, undervisningsforslag til hvert kapittel, risikovurdering av kjemiforsøk samt
årsplaner. Velkommen til Tellus Reiser Reis med oss om du setter pris på service og trygghet Vi selger både
individuelle turer og gruppeturer til Afrika, Amerika, Asia og Europa. Billedkunstner Anne Kvam fra Stange
viser nå fem verk på fylkeshusets resepsjonsvegg. Det er foto på aluminium, alle basert på fotografier tatt på
nært hold. Kv. Ønsker du å besøke Gaustatoppen? Her har vi samlet alle tilbud rundt Gaustatoppen. Hvordan
komme seg til toppen, busstilbud, Gaustabanen og annen praktisk informasjon. Offisiell nettside for
Destinasjon Røros - reisemålene Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset og Alvdal. Rauland, Telemarks største
skidestinasjon. Snøsikker skiferie, et kinderegg av snø med 3 skisenter på 1 heiskort! Ved foten av
Hardangervidda. De Offisielle sider for Kragerø og omegn med liste over attraksjoner, aktiviteter, museer, hva
skjer m.m.
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.

