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Workbook følger samme kapittelinndeling som Textbook, og oppgavene er knyttet til lesestoffet og
språksidene der. Elevene begynner på Step 1 og arbeider seg oppover trappetrinnene, alt etter hva de kan
mestre. Det er enkelt for elevene å se hvor
Workbook utg 2 er betydelig endret fra førsteutgaven. Det er andre oppgavetyper, nye tema, og boken er nå
trykket i fullfarge. Det er lagt vekt på å ha mange gode og varierte oppgaver til hvert tema og til
grammatikken, slik at læreren har nok å velge fra.
Husk at du som lærer kan vise både Workbook og Textbook som Tavlebok på skjerm eller lerret i
klasserommet og jobbe sammen med elevene i elevbøkene. I Tavleboka finner du også lyden, og du har
mulighet til å legge inn lenker og planlegge undervisningen på ett og samme sted.
Rettigheter. Sist oppdatert: © Cappelen Damm AS Her finner du lyd til Stairs 5-7 Utgave 1 og 2. Lyden til
utgave 1 er organisert som cd-ene, mens lyden til utgave 2 er organisert kapittelvis. Replay. Velkommen.
Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3; Stairs 4; Ordbank; For læreren Replay. Velkommen. Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3;
Stairs 4; Ordbank (NY) For læreren Elev. Nettoppgaver 1-4; Nettoppgaver 5-7; Smart Bok; Smart Vurdering.

Lærer Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Multi 5 Parallellbok følger Multi 5 Grunnbok side for side.
Det matematiske lærestoffet er tydeli. Når du logger deg inn, vil du finne alle bøkene i bokhylla, tilrettelagt for
bruk på digital tavle. For å bruke Tavleboka må du være registrert med brukernavn. BrettBoka tilbyr digitale
lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Du kan laste ned BrettBoka som egen app, eller bruke
nettleseren for å lese bøkene. Cappelen Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser
til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, høgskole, universitet og. Elevbok 6 har følgende
kapitler: Plantene – grønne venner, lumske giftmordere; Menneskekroppen – et fantastisk underverk! Pass
godt på kroppen din

