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Spørsmål om religion, livssyn og etikk vedkjem alle menneske, du og eg - barn som vaksne.
I Du og eg 1 møter elevane lærestoffet gjennom forteljingar om barn på deira eigen alder med ulik
livssynsbakgrunn. På denne måten blir faget konkret og knytt til elevane sitt erfaringsområde. Forteljingane er
gode utgangspunkt for å snakke om religionar og livssyn, rett og gale, for å stille spørsmål til livet og leite
etter svar. Dei formidlar lærestoffet på ein måte som gir kunnskap, og som stimulerer til refleksjon og samtale.
Dette er viktige føresetnader for å utvikle toleranse og respekt. Du og eg-serien presenterer alle dei
obligatoriske religionane og livssyna i RLE på kvart årstrinn.
Arbeidsbøkene legg stor vekt på å motivere og aktivisere elevane gjennom forteljingar, illustrasjonar og
varierte oppgåver der dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte.
Du og eg 1-7 består av følgjande komponentar:arbeidsbøker til 1. og 2. årstrinnettekstbøker til 3.-7.
årstrinnetlærarrettleiingar til alle årstrinnaCDnettressursar for elevar og lærarar på www.duogeg.no
Til bokmål. 1. TRINN; 2. TRINN; 3. TRINN; 4. TRINN; Om læreverket; Om forfatterne; Kontakt oss; Til

lærersider EG utvikler og leverer bransjetilpassede IT-løsninger som gir kundene en reell forretningsmessig
verdi. Hver dag hjelper vi kundene våre med å oppnå økt. EG Norge. Nordre Kullerød 1 3241 Sandefjord Tlf:
+47 61 18 90 00. Molde. EG Norge. Grandfjæra 28 6415 Molde Tlf: +47 61 18 90 00. Haugesund. EG Norge.
Sørhauggata. Du og jeg 1-4 Du og jeg 5-7 Lærersider Du og eg 1-4 Du og eg 5-7. Lærarsider. NRK Super er
det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter.
Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.
no/hjelp Bildeler til SUZUKI BALENO Combi-coupé (EG) 1.6 i 16V 4x4 på nett. Billige SUZUKI BALENO
Combi-coupé (EG) bildeler og deler. 5 års garanti og lynrask levering POINT PAM823S16 1 499,-Miele
M6160TC 7 975,-Kenwood K23MSB16E 1 295,-Whirlpool Gusto GT 285 1 399,-Matsui M17MW16E 479,Vis flere produkter. Partnere: Tek.no. Cidi kjem eigentleg frå Angola som flyktning til Florø. Han prøver å
lære seg norsk medan han skal gjere seg klar til å flytte til ein familie i Bergen.
Der vil. Innholdet er beskyttet etter åndsverksloven. Bruk av automatiserte tjenester (roboter, spidere,
indeksering m.m.) samt andre fremgangsmåter for systematisk eller.

