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Spørsmål om religion, livssyn og etikk vedkjem alle menneske, du og eg - barn som vaksne. I Du og eg 3
møter elevane lærestoffet gjennom forteljingar om barn på deira eigen alder med ulik livssynsbakgrunn. På
denne måten blir faget konkret og knytt til elevane sitt erfaringsområde.
Forteljingane er gode utgangspunkt for å snakke om religionar og livssyn, rett og gale, for å stille spørsmål til
livet og leite etter svar. Dei formidlar lærestoffet på ein måte som gir kunnskap, og som stimulerer til
refleksjon og samtale. Dette er viktige føresetnader for å utvikle toleranse og respekt. Du og eg-serien
presenterer alle dei obligatoriske religionane og livssyna i RLE på kvart årstrinn.
Arbeidsbøkene legg stor vekt på å motivere og aktivisere elevane gjennom forteljingar, illustrasjonar og
varierte oppgåver der dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte.
Du og eg 1-7 består av følgjande komponentar:arbeidsbøker til 1. og 2. årstrinnettekstbøker til 3.-7.
årstrinnetlærarrettleiingar til alle årstrinnaCDnettressursar for elevar og lærarar på www.duogeg.no
NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du
problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos

oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Er du
personlig bruker, logger du inn med e-postadresse og selvvalgt passord. E-postadressen er ditt personlige
brukernavn. Er du ikke personlig bruker, logger du inn.
Velkommen til SMART oppvekst! Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra
hos seg selv og andre? Nødvendig programvare. Sist oppdatert: © Cappelen Damm AS Regneregn. Hvor rask
er du til å regne? Du bestemmer selv hva slags regnestykker du skal få og hastigheten. For hastigheter ingen
og middels får du se et. Det er hverdager det er flest av og det er hverdagsmiddagen vi spiser mest av. Sjømat
er både enkelt, sunt og smakfullt og bør spises minst 2-3 gang i uken. Fritid med Bistand. er en metode for å
støtte sosial inkludering i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter Onsdag 24. mai fikk vi besøk av 450 elever og
lærere som med stor iver og kjempe innsats deltok i matematikktivoliet vårt. 06.06.2017 Les mer

