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BESKRIVNING
Reflex är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan som består av tryckta elevböcker och
digitala läromedel. Reflex 50, elevbokär en omarbetad upplaga av Reflex Bas. Läroboken är avsedd för
gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1 och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande
programmen. Alla texter i den nya upplagan har arbetats om och kompletterats men har liksom tidigare
många verklighetsnära exempel samt ett enkelt språk. Den tydliga strukturen underlättar för både dig som
lärare och dina elever. Olika samhällsfrågor belyses ur såväl ett samhälls- som ett individperspektiv. I
denna upplaga har mängden arbetsuppgifter ökat vilket gör att boken passar bra att aktivt arbeta med i
klassrummet. I varje kapitel finns det olika sorters arbetsuppgifter, case och debattrutor, frågor till texten,
diskussionsfrågor och nyckelord.Reflex 50, elevbok i korthet: * anpassad för gymnasiekursen
Samhällskunskap 1a1 * välstrukturerade texter, verklighetsnära exempel, ren layout, enkelt språk och
tydlig struktur - underlättar för både lärare och elever* debattrutor och engagerande case som bjuder in till
diskussion och ställningstagande
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Köp Avène Suncare Réflexe SPF 50, 30 ml på apotea.se
När du vill synas. Reflex är garnet för dig som vill synas i mörkret. Den härliga kompositionen av ull,
polyamid och reflex ger ett skö ...

Reflex 50, digital, elevlic, 6 mån | Hem - gleerups.se
Pris: 58 kr. Köp Viking of Norway Reflex Garn Ullmix 50g hos Adlibris. Vi erbjuder ett brett sortiment
inom garn & stickning online. Fraktfritt över 169 kr

REFLEX - 50 AWARD OFF - victas.com
Reflex 50 kommer efter valet i en alldeles ny version med nytt och högaktuellt innehåll. Detta är ett
heltäckande digitalt läromedel för kursen Samhällskunskap ...
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