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Crossroads er et læreverk i engelsk for 8.-10. trinn med følgende komponenter: Elevbok A og B, lydmateriell
(CD-er og d-bøker), lærerveiledning og nettressurs. Elevbok A finnes også i digital og lettlest utgave.
Crossroads 8B (litteratur og grammatikk) B-boka inneholder sjangerlære, tekstproduksjon, antologi og
grammatikk. Boka har en mengde spennende litterære tekster som egner seg godt til selvstendig arbeid. Et vell
av kreative oppgaver finnes også her. Tekstene varierer i vanskelighetsgrad, men har til felles at de skal være
motiverende og danne grunnlag for refleksjon, undring og leseglede. I den reviderte utgaven av Crossroads
finner du nye temaer og mange nye tekster og oppgaver som gjør at verket igjen fremstår som aktuelt og
tidsriktig. Litteratur har fått en fremtredende plass, og glosene står oppført med norsk oversettelse i margen.
Lærerveiledningen er oppdatert, og det omfattende lydmateriellet finnes både på CD og som nedlastbare filer.
I tillegg kommer A-bøkene som digitalbøker tilpasset bruk på smarte tavler, pc og nettbrett. De største
endringene blir å finne på 8. trinn, men 9. og 10. trinn er også revidert.Dette er Crossroads: - Spennende
temaer - Møter med ekte mennesker i den engelsktalende verden - Leseglede og fengende tekster - Mange
oppgaver - Avvæpnende grammatikk Crossroads er utviklet etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og
etter justert fagplan i engelsk 2013. Møt menneskene, opplev kulturen og lær språket!
Velkommen til Min Time - elevenes egen oppgaveportal! Her kan du arbeide med nettbaserte elevoppgaver i
flere ulike fag. Oppgavene er knyttet til stoffet fra. Skolebøker i norsk, engelsk, RLE og matematikk for
grunnskole 1-7 trinn Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for barneskole, ungdomsskole,
videregående (vgs), fagskole, universitet og høgskole.
Finn din pensumbok.

