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Kosmos YF er et læreverk skrevet for elevene på yrkesfag. Strukturen er ryddig, og fagstoffet er forklart så
enkelt som mulig, slik at det er tilgjengelig for elevene. Ny utgave i 2013 dekker revidert læreplan i naturfag
på Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram til skoleåret 2013/2014.
Kosmos YF Lærebok er en strukturert alt-i-ett bok med teori, oppgaver og øvinger. Boken er lettlest og har en
overkommelig tekstmengde. Hvert kapittel starter med læringsmål som gir innblikk i hva kapittelet handler
om. Sammen med den vanlige teksten dukker det også opp faktarammer og undringsspørsmål. Etter hvert
delkapittel møter elevene oppsummerende Hør deg selv-oppgaver. Mer om-fordypningsrammer gir et dypere
dykk i fagstoffet og gir gode differensieringsmuligheter.
Etter hvert kapittel finner elevene varierte oppgaver og øvinger. Kosmos YF er også rikt illustrert med gode
bilder og forklarende tegninger.Arbeidsboka er en tilleggsressurs med utfyllingsoppgaver.
KomponenterLærebokArbeidsbok med oppgaver og kort repetisjon av teoristoffet (engangsbok)Lydfiler på
nettElevnettsted, gratisLærernettsted, gratis lisensUnibok og Brettbok-utgaver
Kosmos YF naturfag for yrkesfag. Gratis nettsted til Kosmos yrkesfag. Nettstedet fungerer på pc, brett og
mobil. Velg kapittel i hovedmenyen. Kosmos SF nettstedet er gratis for både lærere og elever. På nettstedet til

Kosmos SF finnes blant annet: oppgaver; ekstrastoff; animasjoner; filmer Kjøp 'Kosmos YF, naturfag for
yrkesfaglige utdanningsprogrammer, lærebok' av Siri Halvorsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater. Kjøp 'Kosmos YF, lærebok, naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer' av Siri
Halvorsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater. Dette er henter fra Kosmos
Arbeidsbok. 1 Forskerspiren pdf; Oppgaver. Varierte oppgaver;. Kapittel 1 - lærebok (2011) Kapittel 1 lærebok (2009) Nettressurser. "Kosmos YF - lærebok" av Siri Halvorsen - Se omtaler, sitater og terningkast.
Se hva andre mener om denne boka. Kosmos Påbygging finner ressurser her: KOSMOS PÅBYGGING
Kosmos SF og Kosmos YF er lest inn som lydbøker: LYD. Kontakt oss: kosmos@cappelendamm.no Kosmos
YF Kosmos YF Lærebok (2013) (Innbundet) Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer Forfatter: Siri
Halvorsen, Arild Boye og Per Audun Heskestad Kosmos lærernettsted inneholder gratis ressurser til Kosmos
SF, Kosmos YF og Kosmos Påbygging. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter. Kosmos YF
Lærebok (2011) Naturfag for yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Tilpasset læreplan fra 2010. Arild Boye,
Siri Halvorsen og Per Audun Heskestad. Heftet.

