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Lær deg å lære 7 lærerveiledning gir en kort innføring i de fleste teknikkene og veiledning i hvordan læreren
kan arbeide med de ulike studietekniske emnene. Dessuten gir den hjelp til mengdetrening og repetisjon. Den
gir mange tips om ulike aktiviteter og forslag til flere øvingstekster. Bakerst i veiledningen finnes flere
kopiark med mange oppgaver og øvelser.
Noen av tekstene på kopiarkene er tekster som er lette å lese. Disse kan brukes i en tilpasset undervisning
Noen av tekstene fra tekstboka er laget med enklere språk og færre opplysninger. De er knyttet til bestemte
studieteknikker, men kan brukes i flere sammenhenger. Det finnes fasitsvar for bøkene i lærerheftene.
Lær deg klokka. Mange øvelser. Til og med du som tror dette er lett kan bli overrasket når du prøver
"Ekspert"-nivået. Musikk. Lær deg noter på en enkel måte ved hjelp av pianotangenter. Prøv også å kjenne
igjen sangene du spiller i treningsoppgavene. Forsiden til Lær Kidsa Koding. Vi lærer barn programmering!
Over 1000 videoleksjoner i alle sjangere og nivåer. Tilgjengelig for deg når som helst og hvor som helst. Alt
du trenger er internett og en gitar. Velkommen til Under samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel
1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet. Her finner du nyttige lenker og. Not
Found. The requested URL /view.php was not found on this server. Gjennom muntlig fokus, varierte og
aktiviserende oppgaver og enkle sanger gir Amigos, Cero elevene en første smakebit av språket. Amigos, Cero
består av én bok. Velkommen til et kurs om noter og musikk På disse sidene kan du lære litt om å lese noter

og å musisere på ulikt vis ved å bruke noter. Ved å trykke på NESTE.
Nå kan du enkelt lære å spille piano hjemme ved hjelp av vår komplette online pianokurspakke. Både
nybegynnere og viderekomne vil få et morsomt.

