God i ord 5
Antall sider:

124

Kategori:

E-bøker

ISBN/EAN:

9788252166743

Forlag:

Vigmostad & Bjørke AS

Sprak:

Nynorsk

Utgivelsesar:

2006

Forfatter:

Barbro Lundberg, Hanne
Myrvoldog Birgit Stallemo

God i ord 5.pdf
God i ord 5.epub

God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er
humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhald, lengd
og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i undervisninga. God i ord 5 Inn i teksten høyrer
saman med God i ord 5. Tekstsamling, og kapittelinndelinga er lik i dei to bøkene. Boka har eit stort utval av
oppgåver knytt til både leseforståing og leseoppleving. I tillegg inneheld kvart kapittel fagstoff knytt til
lesestrategiar (for eksempel ulike lesemåtar, logg, læringsskjema, tokolonne-notat og personkart) og
tekstkunnskap (mellom anna biletbøker, spenningstekstar og ulike skjønn- og faglitterære sjangrar). Kvart
kapittel startar med avklaring av mål, og avsluttar med eigenvurdering av måloppnåing.
TIL LÆREREN God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner Leselenker
Språklenker Årsplan 5. trinn Årsplan 6.trinn. DOKUMENTER TIL NEDLASTING Egenvurderingsskjema :
1: 2: 3: 4 Ord for alt Ny utgave 5-7 er Cappelens norskverk for 5.-7. trinn.
På dette nettstedet finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene. I tillegg vil det være. Velkommen til Ord for
alt 3-4 på nett! Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3. og 4. trinn. Lærer. Nettoppgaver 1-4;
Nettoppgaver 5-7; Nyheter. Nyheter 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd
trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Faktorama; Digital vurdering; Faktor Premium; Gi oss
tilbakemelding; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Faktor 8-10 Du finner her: kontrollspørsmål til
kapitlene; grammatiske oppgaver til Gule sider Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's
Kryssord Database Alle kan lære å lese! Men for noen er veien vanskeligere og lengre enn for de fleste. Og da
er god hjelp avgjørende. «God hjelp» er i lesesammenheng synonymt med.

