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bl.a. artikler om planlægning af geografiundervisning, overgangen fra natur/teknik, progression, faglig

læsning og vejledninger til hhv. grundbog og kopimappe.

Geografi handler om dig og dine omgivelser
Geografi handler om, hvordan omgivelserne påvirker dig, og hvordan du påvirker dine omgivelser. Faget

beskriver levevilkåri det nære og det fjerne.

I GEOS grundbog A kan du bl.a. læse om: korttyper, tidszoner og GPS vulkaner, jordskælv og pladetektonik
istider og råstoffer i naturen befolkningsudvikling i rige og fattige lande erhverv før, nu og i fremtiden vejr og

klima orkaner og tornadoer hydrotermfigurer og befolkningspyramider

Geografi er ikke bare et fag, hvor du skal læse. I GEOS handler det også om at løse opgaver, undersøge og
afprøve.

Geografisystemet GEOS er beregnet til undervisningen i 7.-9. klasse. Systemet består af tre grundbøger, tre
kopimapper, tre lærerresurser og tre i-bøger. 
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