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Safari på græssletterne Sarah Irvine Hent PDF Forlaget skriver: Viden om verden er en serie af illustrerede
fagbøger til de lidt ældre børn. Bøgerne er lavet med henblik på at blive benyttet i undervisningen på
folkeskolernes mellemste klassetrin (3.-4. klasse). I forbindelse med serien er der også tilknyttet en

hjemmeside, hvor bøgernes emner bliver yderligere behandlet, hvor der findes computerspil og forslag til
andre aktiviteter i klasseværelset såvel som derhjemme. Hjemmesiden er oplagt at bruge til lektielæsning eller
hvis man vil inddrage computer-teknologi i undervisningen. Børnene kan selvstændigt bruge hjemmesiden

og benytte siden som ekstra læsning.

Safari på græssletterne: Kom med på safari gennem verdens græssletter. Lær om prærier, stepper og pampas,
og find ud af, hvilke dyr som lever der. Du kan også læse om den danske hede. Det er måske ingen græsslette

med farlige, vilde dyr. Men den er faktisk ret flot og spændende alligevel.
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