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Denne kopimappe indeholder øvelser, eksperimenter, projekter, opgaver og test til Kosmos A. Fysik og kemi
fortæller om naturen – fra det mindste til det største Fysik og kemi fortæller om stjernerne og Solsystemet, om
luft og vand, ja helt ind i atomernes verden vil faget føre dig. Fysik og kemi fortæller ikke kun om det fjerne,
men også om det nære.
I grundbogen kan du bl.a. læse om: • hvordan man måler afstanden til Månen • de stoffer, der er i en cola •
brandslukning • hvordan man finder vej ved hjælp af GPS-systemet • den danske pige der satte verdensrekord
i en brintbil • diamanter • hvorfor balloner kan stige til vejrs Fysik og kemi er et naturvidenskabeligt fag.
Spørger du naturen, får du et svar. Og man spørger naturen ved at lave eksperimenter. Resultatet af et
eksperiment afslører tit grundlæggende forhold i naturen, de såkaldte naturlove. KOSMOS indeholder mange
eksperimenter, som du kan foretage. Fysik- og kemisystemet KOSMOS er til undervisningen i fysik/kemi i
7-9.
klasse. Systemet består af tre grundbøger, tre kopimapper og tre lærervejledninger. Kopimappen findes også i
farver. Læs mere på www.kosmos.gyldendal.dk.
KOSMOS eller kaos.

Indhold Sol, Måne og stjerner · 6 Himlen er over os · 8 Solsystemet · 12 Jorden og Månen · 16 Formørkelser
og tidevand · 20 Cafe Kosmos: Truslen. De bedste øveoplæg - Inspiration til undervisning og afgangsprøve i
biologi, fysik/kemi og geografi Hej vi er en lille gruppe, som skal svare på nogle arbejdsspørgsmål omkring
bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Vi har lidt svært. klasse. De bedste øveoplæg Inspiration til undervisning og afgangsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi Hej vi er en lille gruppe, som
skal svare på nogle arbejdsspørgsmål omkring bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. De
bedste øveoplæg - Inspiration til undervisning og afgangsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi Hej vi er en
lille gruppe, som skal svare på nogle arbejdsspørgsmål omkring bæredygtig energiforsyning på lokalt og
globalt plan. Jeg har projektuge, og har valgt emnet CO2 udslip, hvor jeg har. 2008 · Hejsa. Spar tid – book
din behandling online Hos GO Beauty i Hellerup er det hurtigt og nemt at bestille tid via nettet Om KOSMOS.
klasse.
Vi har lidt svært. Jeg har projektuge, og har valgt emnet CO2 udslip, hvor jeg har. Vi har lidt svært. Mit
navn er Kristoffer, jeg er en dreng på 15 år, og går på en skole i Århus. Indhold Sol, Måne og stjerner · 6
Himlen er over os · 8 Solsystemet · 12 Jorden og Månen · 16 Formørkelser og tidevand · 20 Cafe Kosmos:
Truslen. Indhold Sol, Måne og stjerner · 6 Himlen er over os · 8 Solsystemet · 12 Jorden og Månen · 16
Formørkelser og tidevand · 20 Cafe Kosmos: Truslen. Indhold Sol, Måne og stjerner · 6 Himlen er over os · 8
Solsystemet · 12 Jorden og Månen · 16 Formørkelser og tidevand · 20 Cafe Kosmos: Truslen. De bedste
øveoplæg - Inspiration til undervisning og afgangsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi Hej vi er en lille
gruppe, som skal svare på nogle arbejdsspørgsmål omkring bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt
plan. Fysik- og kemisystemet KOSMOS er til undervisningen i fysik/kemi i 7-9.

