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Naturfag er nu kommet i en 2. udgave.

Naturfag 2 er til social- og sundhedsassistentelever. Bogen indeholder den viden, der kræves under
uddannelsen, og hvis man vil gå videre i uddannelsessystemet.

Naturfag 2  er opbygget med øvelser i naturfaglige metoder som eksperimenter, modeller, beregninger,
informationssøgning, it og formidling af naturfaglig viden. Emnerne i bogen har en social- og sundhedsfaglig
vinkel på arbejdet i sundhedssektoren, og kapitlerne indeholder en grundlæggende naturfaglig viden, som har
betydning for, at vi mennesker holder os sunde. I denne bog vil du således møde et indhold, som er relevant

for uddannelsen, men også for dit kommende arbejde i sundhedssektoren.

I 2. udgave af Naturfag 2 er indholdet i tillægget til bogen (1. udgaves kapitel 17) flyttet frem i bogen, så det
er blevet placeret der, hvor der er brug for det i forhold til det øvrige indhold. Blandt andet er elementær kemi
og fysik blevet til et selvstændigt kapitel forrest i bogen. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om celler og

DNA.

 

Forlaget skriver:

Naturfag er nu kommet i en 2. udgave.

Naturfag 2 er til social- og sundhedsassistentelever. Bogen
indeholder den viden, der kræves under uddannelsen, og hvis man vil

gå videre i uddannelsessystemet.

Naturfag 2  er opbygget med øvelser i naturfaglige metoder som
eksperimenter, modeller, beregninger, informationssøgning, it og
formidling af naturfaglig viden. Emnerne i bogen har en social- og
sundhedsfaglig vinkel på arbejdet i sundhedssektoren, og kapitlerne
indeholder en grundlæggende naturfaglig viden, som har betydning
for, at vi mennesker holder os sunde. I denne bog vil du således

møde et indhold, som er relevant for uddannelsen, men også for dit
kommende arbejde i sundhedssektoren.

I 2. udgave af Naturfag 2 er indholdet i tillægget til bogen (1.
udgaves kapitel 17) flyttet frem i bogen, så det er blevet placeret der,
hvor der er brug for det i forhold til det øvrige indhold. Blandt andet
er elementær kemi og fysik blevet til et selvstændigt kapitel forrest i
bogen. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om celler og DNA.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Naturfag 2&s=dkbooks

