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God i ord er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. Bøkene er
humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst.
Bøkene er varierte i innhald, lengd og utforming og gir læraren mange idear til differensiering i
undervisninga.
God i ord 3 Språkbok samlar alle elevane i eit norskfagleg fellesskap gjennom tema, innføring i sjanger og
språklære og gjennom den norskfaglege læresamtalen. Boka inneheld oppgåver som kjem ulike læringsstilar i
møte, noko som gir elevane utfordringar og gjer det mogleg med fordjuping på ulike nivå. Oppgåvene er
organiserte under dei fire overskriftene «Oppgåver med blyant og papir», «Oppgåver på data», «Oppgåver på
biblioteket» og «Oppgåver inne og ute». I God i ord 3 Språkbok blir kvart kapittel innleidd med mål for
arbeidet og avslutta med ein ordbank. Ordbanken inneheld sentrale ord og omgrep frå kapitlet, som er fine å
bruke som knaggar for oppsummering og bevisstgjering av eiga læring, knytt opp mot læringsmåla.
Velkommen til Ord for alt 3-4 på nett! Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3.
og 4. trinn. TIL LÆREREN God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner
Leselenker Språklenker Årsplan 5.
trinn Årsplan 6.trinn. DOKUMENTER TIL NEDLASTING Egenvurderingsskjema : 1: 2: 3: 4 Logg inn.
Multi. Bokmål; Nynorsk 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og
kanten på kappen hans fylte tempelet. Sortere på ulike måter – nivå 1; Sortere på ulike måter – nivå 2; Sortere
på ulike måter – nivå 3 Godt oppslagsverk for kryssordløsere.

Trond og Peter's Kryssord Database Her finner du ulike oppgaver til kapitlene i språkboka, og under Gule
sider kan du øve mer på grammatikk. Her i rimordboka kan du lage rim selv om du ikke er så flink med ord.
Ei rimordbok kan være god å ha hvis du f.eks. skal skrive en sang eller dikt og ønsker å. Ord for alt Ny utgave
5-7 er Cappelens norskverk for 5.-7. trinn.
På dette nettstedet finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene.
I tillegg vil det være.

