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Til hver Elevbok hører det til en Arbeidsbok. Oppgavene i arbeidsboka er knyttet til kapitlene i elevboka. I
arbeidsboka er det fokus på å utvikle fonologisk bevissthet, ortografisk lesing og leseforståelse. Elevene trener
på skriving og lesing, og de får jobbe videre med ukas språktema og ukas sjanger.
I Arbeidsbok.A.finner dudifferensierte skriveoppgaver i tre nivåeroppgaver som øver eleven i å følge
instruksjoneroppgaver som trener på de språklige emnene fra elevbokaegne vurderingsaktiviteteroppgaver
som øver leseforståelsefargede illustrasjonerutvidet forklaring til oppgavene nederst på siden
Under Øverom 2 finner du SPRÅK-OPPGAVER, LESE-TEKSTER, ABC-OPPGAVER. Her er Salto. Smart
vurdering ; Smart tavle Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy for bruk av læreboka på interaktiv tavle
eller lerret Salto leverer ladestasjoner og ladeparker for elbil over hele Norge. Vi satser på tysk kvalitet til god
pris, uansett om det er hjemmeladere til hus og hjem. I Salto er progresjon som grunnlag for dybdelæring et
viktig prinsipp, særlig knyttet til utviklingen av elevenes lese- og skrivekompetanse. Salto treningssenter kan
tilby treningsalternativer for alle - uansett hva ditt mål for treningen er.
Kom i gang er et alternativ til deg som ikke helt vet hva som. Gratulerer til Mosterøy skole, mixed lag for
6.-7.klasse med seieren i gårsdagens stafett og de gode resultatene fra klasselagene Elev: Tast inn koden du

fikk av læreren din. Kontakt. Gyldendal Undervisning; e-post: support@gyldendal.no; tlf: 22 03 42 01
Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Sehesteds gate 4
0164 Oslo. Postadresse: Postboks 6860 St. Olavs plass Replay. Velkommen. Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3; Stairs
4; Ordbank; For læreren Under B finner du Klassens bokstavbilde, Ord på B, Film: Salto prater om B, Film:
Skriv bokstaven, Finn ord med B-lyd, Finn ord med B-lyd, Tell stavelser, Finn.

