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Zeppelin A introduserer bokstaver og lyder én etter én på en slik måte at lesetekstene består av ord med bare
kjente bokstaver. I boka blir elevene kjent med flere barn. En av dem har en fantasivenn som heter Sisi. Sisi
har det fantastiske luftskipet Zeppelin som følger barna gjennom boken.
Zeppelin A har også korte tekster av kjente forfattere til høytlesning sammen med en voksen.
Zeppelin A foreligger i to utgaver: med store bokstaver eller med store og små bokstaver.
Velkommen til Cappelens ABC på nett! Cappelens ABC er Cappelens norskverk for 1.-2. trinn. Her finner du
oppgaver i tre vanskelighetsgrader: grønt Kjøp 'Zeppelin ABC, ordkort' av Turid Fosby Elsness fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Pakke 9788203309458 Zeppelin ABC.
Ordkort.
Esken med Zeppelin ordkort inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og
skilletegn. Kjøp 'Zeppelin ABC, elevbok C' av Turid Fosby Elsness fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788203309595 "Zeppelin ABC - elevbok A" av Turid Fosby
Elsness - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om. Esken med Zeppelin bokstavkort
inneholder to til fire kort av hver av bokstavene i alfabetet. Kortene har store trykkbokstaver på den ene siden

og små. "Zeppelin ABC - alfabetremser" av Lars Aurtande - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre
mener om denne. Zeppelin leseserie 1-7. Skal elevene få gode leseopplevelser, må teksten være tilpasset
elevenes lesenivå. Zeppelin leseserie er nivådifferensierte småbøker. Om Cappelens ABC. Om forfatterne. For
læreren. Nødvendig programvare. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: 11.10.2007 © Cappelen Damm AS.
Esken med Zeppelin ordkort inneholder 112 kort med substantiver, navn/pronomen, verb, tallord og
skilletegn. Zeppelin ordkort følger innholdet i Zeppelin bildekort.

