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Geotoper Tom Døllner Hent PDF Forlaget skriver: Materialerne i Geotoper 3 rettes meget konkret mod
geografi i 9. klasse.

Indholdet sammensættes som en kombination mellem geotoper - eksemplariske regioner - og de centrale
globale mønstre fra både natur- og kulturgeografien.

Opslagene præsenteres i en åben, problematiserende og perspektiverende form, som er mindre beskrivende og
forklarende end 7. og 8. klassematerialerne.

Eleverne trænes i de kernefaglige stofområder frem mod den afsluttende prøve.

Indhold i Geotoper 3:

1. Naturgenopretning.
2. Globalisering.
3. Pres på Europa.

4. Geologi og mineraler.
5. Det geologiske kredsløb.

6. Menneskeskabte naturkatastrofer.
7. Kina.

8. Klimaændringer.
9. Aluminium og genbrug.
10. Analyse af et land.

11. Hvor er vi?

Geotoper 3 er den naturlige overbygning på Geotoper 1 og Geotoper 2, men materialerne kan også bruges
som overbygning på MOSAIK-systemet: "Geografi 7" og "Geografi 8".

GeotopNet er en del af Geografforlagets nettjenester under GrundskoleAbonnement.
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