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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. Ressursboka dekkjer God i ord 6.
Tekstsamling og Inn i teksten. Ressursboka inneheld inspirerande bakgrunnsstoff, metodiske prinsipp og
mange ekstraoppgåver og kopioriginalar til hjelp i differensieringsarbeidet. I tillegg er det detaljerte forslag til
undervisningsopplegg og fasitar til oppgåver. Boka følgjer oppbygginga til Inn i teksten, slik at læraren lett
kan bruke ho i planlegginga av undervisninga.
TIL LÆREREN God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner Leselenker
Språklenker Årsplan 5.
trinn Årsplan 6.trinn.
Velkommen til Ord for alt 3-4 på nett! Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3. og 4. trinn.
Logg inn. Multi.

Bokmål; Nynorsk Verbbøying (utfyllingsoppgave) Fyll ut med presens, preteritum, presens perfektum eller
preteritum perfektum: 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. 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. Faktorama; Digital
vurdering; Faktor Premium; Gi oss tilbakemelding; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Faktor 8-10
Noen spanske ord og uttrykk som kan komme godt med.. Hola! - Hei! [uttale: åla] en sier ikke h'en i spansk
Du finner her: kontrollspørsmål til kapitlene; grammatiske oppgaver til Gule sider 1 2 Kjære gjest, du får vist
max 50 synonym, max 500 om innlogget Dersom du er tilfeldig dumpet inn på denne siden, prøv Kryssord.org
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