Norsk grammatikk for læreren
Forfatter:

Kirsti Mac Donald

Forlag:

Cappelen Damm

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

176

ISBN/EAN:

9788202475895

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2014

Norsk grammatikk for læreren.pdf
Norsk grammatikk for læreren.epub

Hvordan er reglene for bruk av preposisjoner? Når skrives ord sammen? Når sløyfer vi ubestemt artikkel?
Hvorfor blir det så mange feil i ordstillingen?
Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg
spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere gode svar, lage eksempler
og gi enkle regler. Kursdeltakere og studenter med god grunnopplæring i norsk og interesse for grammatikk
kan også ha nytte av boka.
Grammatiske termer anbefalt av Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet er brukt i boka. Dette er en ny
utgave av boka Spørsmål om grammatikk
Kirsti Mac Donald har skrevet flere lærebøker i norsk språk og grammatikk. Nedenfor er noen av
grammatikkene. Du finner dem her. Norsk start 8–10 GrammatikkPraktisk norsk 1 + 2Norsk grammatikk.
Norsk som andrespråkArbeidsgrammatikk Norsk som framandspråkExploring Norwegian Grammar
Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk.
Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Nettstedet er utviklet i 2007 av Kirsti Mac Donald

(Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering). Velkommen inn i Ordriket! Her finner
du animasjoner, interaktive oppgaver, skriveinspirasjon, ekstramateriell til læreren og innganger til de digitale
bøkene.
Hvordan jeg lærer norsk Da jeg hørte av mannen min at jeg måtte gå på norskkurs, hadde jeg forskjellige
følelser til hvordan jeg skulle lære norsk. Velkommen til Cappelens ABC på nett! Cappelens ABC er
Cappelens norskverk for 1.-2. trinn. Her finner du oppgaver i tre vanskelighetsgrader: grønt Dette kurset
fortsetter fra Norsk A1-2 og dekker den tredje og siste delen av boken “På vei”, kapittel 11 til 16. Kurset er
utformet for dem som kan. Anførselstegn (sitattegn): Slik bruker du anførselstegn i norsk. Her følger en
oversikt over de vanligste tilfellene man bruker anførselstegn i norsk.
Rettigheter. Sist oppdatert: 14.08.2006 © Cappelen Damm AS 1.
– 4. trinn Norsk 1-2 Lær bokstaver, lytt, les og skriv. Lær nye ord om lek. Verb forklart med video og lyd. Se
ordene i setninger. Lær ord om ting du gjør. Under Polsk finner du ABC, Grammatikk, Tall, Farger, Meg selv
og familien, Skolen min, Natur, Bibliotek, Til læreren.

