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

 
Faget beskriver levevilkår i det nære og det fjerne.

I GEOS grundbog B kan du bl.a. læse om: råstoffer, vandets kredsløb og mineulykker energi, miljø og klima 
fødevarer, bæredygtighed og kaffe industri, handel og transport containere og pirateri rige og fattige lande

årsager til konflikter i verden 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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