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Fra 4. trinn får elevene en egen tekstbok.
Explore 4 differensierer på to nivåer, og legger til rette for fellesopplevelser i klasserommet. Elevene møter et
stort utvalg teksttyper hvor temaene er varierte og relevante for faget og for elevenes hverdag.
Dette engasjerer elevene og motiverer til læring.
Lesestrategier er innarbeidet med tydelige Before you read-oppgaver og varierte oppgaver etter lesing.
Ordinnlæringen er.
gjennomtenkt og gradvis, med synlig merking av Words to learn.
Læringsmålene gir mening for elevene.
Grammatiske mønstre og begreper blir gradvis innført i Explore English.
Hjelp til vurdering og egenvurdering i hvert kapittel med Now I know.
Rik lydstøtte og fokus på muntlige aktiviteter
Hele verket Explore har et gjennomgående fokus på gjenbruk av ord og setningsmønstre i stadig nye
sammenhenger.

Dette fremmer dypere læring i engelsk.
Her er Explore. Logg inn. Explore. Bokmål; Nynorsk; Explore; Elev. Samleside Øverom; Smartbok; Lærer.
Smartbok; Nyheter.
Nyheter. Smart tavle; Smart Time; Lærerrom; Lytt til, forstå og bruk engelsk fra første stund.
Explore 1-4 gir elevene en god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring.
Under Samleside Øverom finner du Øverom 1, Øverom 2, Øverom 3, Øverom 4, Øverom 5, Øverom 6. Kjøp
'Explore 4, my workbook, engelsk for barnetrinnet' av Ellen M. Tudor Edwards fra Norges raskeste
nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet. Explore Smart Tavle bygger på elevens bok.
Læreren kan hente opp sider fra My Book og utforske språket på en ny måte sammen med elevene.
All tekst blir opplest. Fra 4. trinn får elevene en egen tekstbok. Explore 4 differensierer på to nivåer, og legger
til rette for fellesopplevelser i klasserommet. Fra 4. trinn får elevene en egen tekstbok. Explore 4 differensierer
på to nivåer, og legger til rette for fellesopplevelser i klasserommet.
Elevene møter et stort.
Internet Explorer 8 er den nyeste versjonen av den kjente webleseren du er mest fortrolig med å bruke, og
hjelper deg å hente alt du ønsker på weben. Explore CD inneholder alle innleste tekster, innspilte sanger og
lytteoppgaver for deg som ikke har tilgang på interaktiv tavle eller projektor.
CD kan brukes som. Download add ons, extensions, service packs, and other tools to use with Internet
Explorer.

