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Nå er det min tur er ei praktisk og inspirerende bok om hvordan IKT kan brukes i det pedagogiske arbeidet i
barnehagen.
IKT ses her i lys av fagområdene i barnehagen og årsplanlegging, så vel som lek og moro. Blant de mange
konkrete eksemplene finner vi bruk av bilder og lyd, animasjon, dataspill og interaktive tavler. Forslagene er
prøvd ut i praksis med studenter, barn og personale ved barnehager. Boka omtaler i hovedsak gratis
programvare og andre digitale ressurser fra Internett. Til boka hører også et nettsted med oppdatert
lenkesamling, eksempler på digitale arbeider fra ulike barnehager, veiledninger og andre ressurser.
Når er det min tur er skrevet for alle som arbeider i barnehager, samt studenter og lærere i
førskolelærerutdanningen. Den har interesse også for foreldre, foresatte og lærere i småskolen.
Jeg og min kone som begge er i 50 årene, tok en hopp på billett til Tunisia nå nylig, for varme og spille litt
golf. Kjempefine muligheter for det der nede. Lær deg klokka.
Mange øvelser. Til og med du som tror dette er lett kan bli overrasket når du prøver "Ekspert"-nivået.
Charter-Tur AS.

For deg som kunde er det viktig at du vektlegger høy kvalitet både på materiell og sjåfør når du velger
turoperatør. Norges mest populære skolegensere. University AS Skolmar 32 Pb. 2055 3202 Sandefjord Tlf: 33
48 99 50 F.nr: NO 951 572 276 MVA post@university.no Logg inn.
Multi. Bokmål; Nynorsk Mitt navn er Lisa Slaaen Rørvik, jeg er 22år.
Jeg kommer til å blogge om min kampen om å bli frisk, fra en alvorlig spiseforstyrrelse som heter anoreksia.
Jeg. Arne Marius på tur til Norges nordligste ytterpunkt – Jeg har studert Nansen og Amundsen og gjort som
dem Salma Dahman (28) - Drømmen min er blitt virkelighet. Jeg har åpnet min egen Rema 1000 på Nordnes.
Jeg var bare seksten år da jeg fikk jobb som pantejente på. "Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i
Kristiania." Knut Hamsuns innledning til Sult er sikkert kjent. Men kjenner du egentlig de steder i Oslo hvor
den. Takk for at du har valgt å reise fra TORP Sandefjord lufthavn, din nye favorittflyplass! Vi ønsker å gjøre
starten på reisen din så behagelig og effektiv som mulig.

