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BESKRIVNING

Låt dig fascineras av historien om livets utveckling. Hur liv uppstod i ursoppan för 3,8 miljarder år sedan
och utvecklades till dinosaurier och mammutaroch sedan till de växter och djur som vi är omgivna av i
dag. Läs om hur människan idag har intagit en särskild plats i evolutionen, där vi själva kan utforma vår
framtid. Boken är producerad av samma människor som står bakom tidskriften Illustrerad Vetenskap, och
man har tagit fasta på att förklara komplicerade samband så att alla kan förstå. Förutom en mängd
informativa ritningar och tydlig steg-för-steg grafik finns många praktiska fördelar med denna bok, vilket
förhöjer läsupplevelsen. Bl.a.:- visas detaljer och principer med överskådliga 3D-illustrationer- ingår ett
särskilt nyckelordsavsnitt där facktermerna får en förklaringTack vare det lättförståliga språket och den
mycket visuella layouten passar boken till hela familjen, allt från vetgirig skolungdom till nyfikna som vill
få en inblick i det mysterium som i århundraden har fascinerat forskare och biologer mer än något annat
mänskligt organ.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Livets utveckling - Department of Geological Sciences - su.se

Att man före naturvetenskapens framväxt trodde att livets alla former uppkom samtidigt genom en
gudomlig skapelseakt är inte så konstigt. En del människor tror ...

Livets mirakel Avsnitt 1 av 3: Evolutionen - oppetarkiv.se

I dag myllrar vår planet av liv i många olika former. Tänk att allt började med en endaste cell.
Tex+aktivitet om livets utveckling för årskurs 4,5,6

Livets utveckling: Det första livet - filmoteket.se

Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a
timeline for your company website. How to make a timeline?
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LIVETS UTVECKLING
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