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Fra 4.
trinn får elevene en egen tekstbok. Explore 4 differensierer på to nivåer, og legger til rette for
fellesopplevelser i klasserommet. Elevene møter et stort utvalg teksttyper hvor temaene er varierte og
relevante for faget og for elevenes hverdag. Dette engasjerer elevene og motiverer til læring.
Lesestrategier er innarbeidet med tydelige.Before you read-oppgaver og varierte oppgaver etter lesing.
Ordinnlæringen er.gjennomtenkt og gradvis, med synlig merking av.Words to learn.
Læringsmålene gir mening for elevene.
Grammatiske mønstre og begreper blir gradvis innført i.Explore English.
Hjelp til vurdering og egenvurdering i hvert kapittel med.Now I know.
Rik lydstøtte og fokus på muntlige aktiviteter
Hele verket Explore har et gjennomgående fokus på gjenbruk av ord og setningsmønstre i stadig nye
sammenhenger. Dette fremmer dypere læring i engelsk.
Her er Explore. Logg inn. Explore Under Samleside Øverom finner du Øverom 1, Øverom 2, Øverom 3,
Øverom 4, Øverom 5, Øverom 6. Lytt til, forstå og bruk engelsk fra første stund. Explore 1-4 gir elevene en
god start i engelsk gjennom trygg progresjon og gjennomtenkt ordinnlæring. Dag 4 Avgang med buss og
guide kl 0830. Vi kjører langs kysten gjennom farverike bygder og krysser Atlanteren over broen som knytter
Strømø med Østerø. Her kan potensielle Norge Rundt-kunder sjekke tilgjengelighet av Norge Rundt plasser

FØR de kjøper Norge Rundt-billetten. PS! DU KAN IKKE BESTILLE BILLETTER HER! Norsk produsent
av flytende vaske- og avfettingsmidler. Avfetting/Vask - Miljøserie - Offshore produkter Utvendig. Smartbok
- Den nye, levende læreboka. Smartbok Grunnskole. 1.–4. trinn; 5.–7. trinn. Naturfag; Samfunnsfag; Norsk;
Engelsk Smartbok Grunnskole. 1.–4. trinn; 5.–7. trinn. Naturfag; Samfunnsfag; Norsk; Engelsk; Matematikk;
KRLE; 8.–10.
trinn "Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har. Få de beste tipsene, anbefalingene og tilbudene for hotell, fly,
transport, shopping, restauranter, aktiviteter og severdigheter i New York! DinNewYorkreise.no er en.
Designers Saturday er landets eneste mønstring av designnyheter innen møbler, tekstiler, belysning, gulv,
interiør og innredningsprodukter.

