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Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn.
Verket har én elevbok per trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig
ressursperm der lærerne kan plukke etter behov.
Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset nybegynnere og bygger
på enkle ord, monologer og dialoger. I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte
med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle
kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske og
dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del
i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter
vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er
integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært
oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet
en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i. Ressurspermen for 9.
trinn består av en omfattende kommentardel til hvert kapittel, med ekstra oppgaver, tekster til lytteøvinger,
kopieringsoriginaler, fasit til prøver, egenevalueringer og lysark.
Register over åpne datasett i Norge. Her finner du publiserte datasett og åpne API-er fra offentlig sektor i
Norge. Les mer om data.norge.no Velkommen til Min Time - elevenes egen oppgaveportal! Her kan du
arbeide med nettbaserte elevoppgaver i flere ulike fag. Oppgavene er knyttet til stoffet fra. OKTAVLEIE. Se:
Oktav. OKTETT. Komposisjon for 8 stemmer eller instrumenter. Brukes også om et kor eller musikere

bestående av 8 stykker. Se også: Solo - Duett. Glad i å løse kryssord? Her finner du gratis digitale kryssord,
kryssordbok og kryssordhjelper på nett.
Vi har også sudoku og mye annen hjernetrim. Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's
Kryssord Database F. Fjerde skalatonen i stamtonerekken. f. Symbol og forkortelse for styrkenyansen forte.
FA. Solmisasjonssystemets kvart, den fjerde skalatonen i en dur skala. Planlegger du tur til Bergen? Klikk her
for fullstendig oversikt over attraksjoner, aktiviteter, hva skjer, overnatting, shopping og restauranter.
Internasjonale turneer 2017: Edinburgh International Festival. 12. august: Usher Hall. Edward Gardner,
dirigent. Paul Lewis, piano. Richard Wagner: Rienzi-ouverture

