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A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar
som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. A New Scoop 5 Basic
Workbook er ei utgåve av Workbook for elevar som treng enklare opplegg og seinare progresjon. A New
Scoop 5 Basic Workbook har tilpassa oppgåver og eit utval «easy versions» av dei vanskelegaste tekstane frå
A New Scoop 5 Textbook. Alle elevar skal arbeide med den same tekstboka og kan såleis vere saman i ei
større gruppe, men dei som treng tilpassa oppgåver og forenkla tekstar, kan bruke A New Scoop 5 Basic
Workbook i staden for den ordinære A New Scoop 5 Workbook. A New Scoop 5 Basic Workbook er ei
eingongsbok i A4-storleik med tydelege døme og god plass til å skrive.
Her er Multi Nettoppgaver 5-7. Del av en hel, del av en mengde – nivå 1; Del av en hel, del av en mengde –
nivå 2 På godt norsk. På godt norsk (utdrag) Språkrådet legg her fram ein del norske ord som kan brukast i
staden for dei tilsvarande engelske. Lista vil bli utvida. Konsmo skoles nettsider som ble åpnet i november
2008. Skåler av forskjellige materialer formgitt av Skandinaviske designere. Se de nye trendene fra bl.a. Kosta
Boda, Orrefors, Georg Jensen, Iittala, Sagaform mfl. I denne digitale lærerressursen finner du kapitteltester,
sanger, oppgaver, filmer, tavlebøker og annet du kan ha god nytte av i din engelskundervisning med Stairs
5-7. Alle ingredienser til det moderne kjøkken. Kjøkkenet er hjemmets hjerte. Kombiner både design og
funksjonalitet med det siste fra Iittala, Hackman, Georg Jensen. Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen.
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