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Klar ferdig norsk! Klar, ferdig, norsk! tek utgangspunkt i Læreplan i grunnleggjande norsk for språklege
minoritetar. I læreverket er det lagt vekt på dei fire hovudområda lytte og tale, lese og skrive, språklæring,
språk og kultur. Klar, ferdig, norsk! består av nettressurs, biletordbok, to arbeidsbøker, fem arbeidshefte og ei
lærarrettleiing. Dei to arbeidsbøkene har det same innhaldet som dei fem arbeidshefta, men er organiserte med
nivå 1 og nivå 2 i kvar si arbeidsbok. Læreverket er temabasert med systematisk innlæring av ord og omgrep.
Dette gir eit heilskapleg og godt læringsutbytte for fleirspråklege elevar. Alle komponentane har ti tema: Familie Mat - Skule og Bustad - Årstider og Natur - Kropp, Fritid og kjensler - Klede og Transport
Nettressurs, biletordbok og arbeidshefte/arbeidsbøker dannar ei fleksibel læremiddelpakke for undervisning av
enkeltelevar eller grupper i grunnleggjande norsk.
Som abonnent på Klar Tale får du: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit; Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit getSmart er en kortstokkserie med morsomme og lærerike spill som
dekker forskjellige matematiske og norskfaglige emner.
Om Gruble.net Denne siden inneholder interaktive oppgaver for deg som liker å trimme hjernen. Velg
mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer. Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen
Organisasjonsnummer:. Telefon: 55 38 88 00 Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Norsk Jernbaneklubbs
årsberetning for 2016 Samlet årsberetning for hele NJK for 2016 er nå klar og kan lastes ned i PDF-versjon

ved å klikke på bildet nedenfor. Multi Smart Øving — adaptiv læring for 1.-7. trinn. Logg inn med Feide. Ofte
stilte spørsmål; Kom i gang (PDF) Informasjon til foreldre (PDF) Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal
leselystaksjon for barneskolen. Bokslukerprisen er en antologi med utdrag fra 10 gode barnebøker fra det siste
året.
En spesialklubb for Islandshund i Norge. Informasjon om Islandshund og organisasjonen, samt bilder og
lenker. Vi er spesialisert innen 4x4, MG & Rover og fører et bredt utvalg innen ekstrautstyr og reservedeler.
Hos oss får du veiledning og rådgivning om ombygging av din 4x4.

