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Ord 2 er en utvidelse av læreverket Ord, arbeidsbok og tekstbok kommer høsten 2014.
Ord 2 er for deltakere som har knekket lesekoden
Ord 2 er utviklet for deltakere som trenger mer leseøving og tekstkunnskap. Deltakerne skal også utvide
ordforrådet sitt.
Det er fokusert på situasjoner som deltakere kan kjenne seg igjen i, innenfor emner som mat, klær, skole og
helse. I Ord 2 er det ulike typer tekster som dialoger, korte fortellinger, faktatekster, autentiske tekster,
litterære tekster og leseøvingstekster. Boka bygger på det muntlige og skriftlige arbeidet i Ord 1, men er ikke
en forutsetning for å bruke Ord 2.
Arbeidsbok
Abeidsboka er nært knyttet til tekstbøkene med hensyn til bokstavgjennomgang, ordforråd og arbeidsmåter.
Her får deltakerne bearbeidet stoffet fra tekstboka Ord 2.
Uttale- og lyttetrening på cd-ene

Elev-cd-ene inneholder innleste tekster fra tekstboka Ord 2.
Dette er ment som hjelp med uttalen, men cd-ene kan også brukes til lytting og diktater. Lærer-cd-ene
inneholder lyd til lytte- og uttaleøvelser.
Åpent elevnettsted med lyd og oppgaver
På elevnettstedet er det varierte interaktive oppgaver som supplerer oppgavene i bøkene. Det er lyd på alle
instruksjoner. Elevene kan også lytte til en egen «ordbank» og alfabetet med lyd.
Læreverket Ord er utviklet av forfattere med solid erfaring og kunnskap om voksne og alfabetisering. I Ord
legges det vekt på at deltakerne skal tilegne seg muntlige norskferdigheter parallelt med lese- og
skriveopplæringen.
Beskriv hva som skjer når nordlys oppstår. Bruk følgende ord i beskrivelsen: solvind, elektrisk ladde partikler,
magnetfelt, polområde, atmosfære og eksitering. Skal vi ha bjørn i Norge? I så fall, skal vi la bjørnen leve
uforstyrret eller skal vi regulere hvilke områder de skal leve i og hvor mange de skal være? Logg inn. Multi.
Bokmål; Nynorsk Under Multi Nettoppgaver 1-4 finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Alle barn som skal
begynne på skolen høsten 2017 skal ha fått brev med informasjon om førskoledag tirsdag 30.mai fra
09.00-12.00. Det blir informasjonsmøte for. Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På
vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Velkommen til ORD
nettressurser. Ord 1 Elevnettsted. Ord 2 Elevnettsted ingen og middels, får du se et treningsbevis. Diplom får
du når du klarer den raske. Her finner du oppgaver til kapittel 2 i Stein på stein (side 19-32 i tekstboka). Husk
også oppgavene i Stein på stein Arbeidsbok.

