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Den rikhaldige ressurspermen til Akantus er no revidert og inneheld mykje nytt stoff, både teoretisk og
praktisk. Vurderingskapitlet er oppdatert etter kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter og læringsstilar og
etter nye kriterium. Her er det elles meir om teknikkar, fleire kopieringsoriginalar, mange nye
kunsttransparentar og eit kapittel med råd om årsplanlegging. råd om korleis ein kan bruke elevboka årsplanar
vurdering og læringsstrategiar kompetansemål og utdjupande stoff til kvart kapittel tverrfaglege opplegg
teknologi og design kommentarar til utvalde illustrasjonar 20 kunsttransparentar med kommentarar, dei fleste
nye frå førre utgåva teknikkar, materiale og reiskapar kopieringsoriginalar
TIL LÆREREN Vurdering. Nytt om vurdering i grunnskolen Bilder forteller mer enn det du ser. En kunstner
har laget bildet, og har tenkt nøye gjennom hva han eller hun vil fortelle, og hvordan. Noen ganger er det slik
at. Gjenskinn gravminne produserer eksklusive gravminner i norsk design. Pris på Gjenskinn gravminner.
Gravminnet har ulike design til forsiden og ornamenter til baksiden. Disse kan kombineres fritt. Alle
designene har lik pris. Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Lillehammer
knappefabrikk produserer alt av knapper og hekter, så som plastknapper, tinnknapper, tinnhekter,
uniformsknapper, militærknapper og pynteknapper. I. Vi har et stort og variert utvalg av rosetter som hører til
i Norge. Noen modellerer vi selv, andre stammer fra våre mange restaureringsoppdrag. Norges fremste
treskjærerbedrift på Oppdal.
Tre brødre med tresuksess De er oppdalinger, brødre og blant våre fremste treskjærere. Brødrene
Bjørndalsæter er. Physics game - spill hvor fysiske lover eksisterer. Det magiske klasserommet. Digital
dialects - språkspill Os kirke er en tidstypisk korskirke i tre, oppført i 1862 i utvendig og innvendig panelt laft
etter H. P. Holtermanns tegninger.
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