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Du og jeg formidler lærestoffet på en måte som gir kunnskap, og som stimulerer til refleksjon, engasjement og
samtale. Dette er viktige forutsetninger for å utvikle toleranse og respekt. Bøkene kombinerer faglig
grundighet med motiverende lærestoff, varierte oppgaver og arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene.
I Du og jeg 6 lærer elevene om religionenes lære, tidsregning og kalender. Livssynsemnet tar opp temaer som
virkelighet, etikk og seremonier gjennom livet. Kristendommens historie handler om tiden fra de første kristne
til og med reformasjonen. Filosofi- og etikkemnene er knyttet til tre temaer: identitet, familie og generasjoner,
kjønn og likestilling og majoritet, minoritet samt rasisme.
Du og jeg 1-7 består avarbeidsbøker til 1. og 2. årstrinntekstbøker til 3.-7.
årstrinnlærerveiledningerCD-ernettsted www.duogjeg.no
Logg inn.
Multi. Bokmål; Nynorsk Jeg har overtatt 5. trinn i musikk, og trenger inspirasjon! Jeg har ingen utdanning

innen musikk, men har spilt i korps og kan noter. Jeg liker musikk og skulle. Hovedmeny. Matematikk for
ungdomstrinnet. Grunnbok 8; Grunnbok 9. Faktorama; Digital vurdering; Faktor Premium Vi er et forlag som
distribuerer undervisningsmateriell beregnet på barn, ungdom og voksne med lærevansker. Vi har gjennom
mange år hatt fokus på å utvikle. OPPSUMMERING: Hva handler denne boka egentlig om? Hvorfor tror du
forfatteren har skrevet den? Har boka noe viktig å si deg, noe viktig å si til andre eller gir den. Smart tavle
Smart Tavle er lærerens undervisningsverktøy for bruk av læreboka på interaktiv tavle eller lerret.
Ressursbank Ressursbank inneholder.
Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskolen. Bokslukerprisen er en antologi med
utdrag fra 10 gode barnebøker fra det siste året. Galderstjerna av Asbjørn Rydland.
Tørr jeg si, fenomenal? Boken Galderstjerna er en fantasybok om den sytten år gamle gutten, Eirik. Da han
nesten kjører på rev. Til nynorsk. 1. TRINN; 2. TRINN; 3. TRINN; 4. TRINN; Om læreverket; Om
forfatterne; Kontakt oss; Til lærersider Vi i verden 5-7 er Cappelens RLE-verk for 5.-7. trinn. På dette
nettstedet kan du øve på oppgaver, sjekke det du har lært, eller lese korttekster fra læreboka.

