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Fysik-kemi 7 Eva Totzki Hent PDF Forlaget skriver: Xplore Fysik/kemi 7 Elevbog er opbygget enkelt og
overskueligt med illustrationer og tekst skrevet i et klart og lettilgængeligt sprog. For at øge motivationen hos
eleverne fokuseres på relevans, ´den gode historie´ og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik
på at præsentere fysik/kemi kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe

og tid.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:
·          En motiverende indledning med målbeskrivelse
·          En central fordybelsesdel med det faglige stof

·          En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

De otte kapitler i Xplore Fysik/kemi 7 er :

Sikkerhed
Statisk elektricitet
Jordens vejr 
Atomer
El-lære

Astronomi
Det er bare vand 

Den livgivende jord

Samspil mellem elevbog, elevhæfte, lærerhåndbog og hjemmeside

Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte, en lærerhåndbog og en hjemmeside. I
elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med

stoffet fra elevbogen. Desuden afsluttes hver kapitel i elevbogen med henvisninger til en række ikke-
obligatoriske valgopgaver i lærerhåndbogen, som de motiverede elever kan arbejde videre med. På systemets
hjemmeside findes yderligere differentieringsmuligheder i form af adaptive test, animationer, videoer m.m.

Xplore: Parallelle naturfagssystemer med mulighed for samarbejde
Xplore Fysik/kemi er et af de nye Xplore naturfagssystemer til geografi, biologi og

fysik/kemi.Xplore Fysik/kemi indeholder en række fælles emner med biologi og geografi, hvilket giver
mulighed for samarbejde mellem de tre fag. Xplore Fysik/kemi kan naturligvis også anvendes selvstændigt.
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