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Zeppelin 1A og Zeppelin1B:
- gir systematisk innlæring av begreper
- har nivådifferensierte oppgaver som oppøver språklig bevissthet
- har illustrasjoner godt tilpasset muntlig aktivitet
- introduserer bokstavene og lydene én etter én i en slik rekkefølge at elevene raskt kan knekke lesekoden og
begynne å lese
- har eget lesekurs med lesetekster tilpasset bokstavinnføringen
- har medlesingstekster
- har en LES MER-del bakerst i boka for elever som kan alle bokstavene
Zeppelin 1A gjennomgår bokstavene I, L, O, V, S, U, E, A, Ø, R, T, N, J, mens Zeppelin 1B tar for seg
bokstavene F, Å, Y, M, G, K, D, H, P, B, Æ, C, Q, W, X, Z.
Zeppelin 1A og Zeppelin 1B utgjør til sammen et alternativ til Zeppelin Start, men har en raskere progresjon.
Zeppelin Start kan brukes sammen med Zeppelin 1A og Zeppelin 1B i klasser med ulike behov.
Zeppelin 1-4 tavlepakke består av: - Zeppelin 1 tavle - Zeppelin 2 tavle - Zeppelin 3 tavle - Zeppelin 4 tavle
Nye Zeppelin 1 elevnettsted er gratis og uten innlogging. Elevnettstedet er lydlagt og kan brukes på nettbrett.
På elevnettstedet kan elevene: Under Multi Nettoppgaver 1-4 finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Finn ut
hvor høy lesehastighet og hvor god leseforståelse du har. Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Denne

nettressursen er ikke lenger tilgjengelig. Denne nettressursen er ikke lenger tilgjengelig Her er 4b.
Sammenheng mellom ganging og deling – nivå 1; Sammenheng mellom ganging og deling – nivå 2
Personvern er en rettighet det er viktig å ta vare på.
- Forteller du alt du mener og synes til alle du kjenner, eller er det noen du forteller mer til enn andre? Her er
1a. Sortere på ulike måter – nivå 1; Sortere på ulike måter – nivå 2

