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Mød verden - livet i fattige lande Peter Bejder Hent PDF Ta’ med på en rejse Jorden rundt. Du besøger store
lande som Kina og Brasilien, men kommer også til mindre lande som Uganda, Vietnam og Nicaragua.
Bog og hjemmeside handler nemlig om folk i en række fattige lande verden over. Om hvordan landene klarer
sig nu, og om det kan komme til at gå bedre i fremtiden.
Du møder også en masse mennesker og organisationer, der arbejder for at bekæmpe fattigdom.
Udsigt til U-lande består af i alt tre bøger til hhv. 3.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse. Der er dermed tale
om et mindre lærebogssystem om u-lande.
Til serien hører en hjemmeside: www.emu.dk/tema/ulande.
Udsigt til U-lande tager udgangspunkt i FN’s 2015-mål og har blandt andet fokus på
· fattigdom og sult
· skole og uddannelse
· sundhed og sygdomme
· natur og miljø
· arbejde og handel
· samarbejde mellem i-lande og u-lande.
Bøgerne er oplagte at bruge til klasseundervisning, emnearbejder og faglig læsning, ligesom de selvfølgelig
også kan læses af lyst.
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