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I vår faktaserie Aha, nu fattar jag! presenteras fakta inom olika områden på ett lättläst och lättbegripligt sätt,
samtidigt som man får med många olika aspekter av de olika ämnena. Innehållet i böckerna är utarbetat för att
följa målen i de nya kursplanerna.
Språket är bearbetat och därför enkelt att både läsa och förstå. Svåra ord förklaras i marginalen. Böckerna kan
med fördel användas till elever med kognitiva funktionsnedsättningar, till elever med läs- och skrivsvårigheter
eller till elever som har ett reducerat ordförråd. Faktaserien utarbetas i nära samarbete med pedagoger inom
särskolan, SvA-pedagoger samt pedagoger med erfarenhet av elever med språkstörningar. Totalt består serien
av åtta faktaböcker, samt en handledning (Genväg till Aha-serien). Vill du använda boken i undervisningen? I
så fall finns det gratis arbetsmaterial att ladda ner från förlagets hemsida: www.nyponforlag.se
Hitta rätt bland alla kostråd och kostmetoder för optimal hälsa.
m. Hälsan för kropp och själ. Var med och. Hälsan för kropp och själ.
Ny forskning från Chalmers kan nu ha hittat vad det. Tips till fettförbrännande träning, kost,
muskelbyggande och viktnedgång med utgångspunkt i ny forskning. På Hälsosidorna hittar du vägen till
optimal hälsa - egenvård och helhetshälsa.
Kroppen är fantastisk på många olika sätt. PLUS Att fisk är nyttigt och bra för hjärnan vet vi. Ökad kunskap
till alla som vill ge sina djur bästa tänkbara förutsättningar. Hälsa är något som alla kan uppnå. En nyhetssida
om att leva hälsosamt. PLUS Att fisk är nyttigt och bra för hjärnan vet vi. Eftersom du ska.

Här reder vi ut sambanden mellan kost och hälsa, kostvanor. Här är fisksorterna som skyddar mot demens.
Om du inte kan se animationerna kan du klicka på bilden för att ladda ner Flashplayer (plugin). På
Hälsosidorna hittar du vägen till optimal hälsa - egenvård och helhetshälsa.

