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God i ord er et norskverk for 3.
7. årstrinn. Dette er det komplette verket som tar vare på alle sider ved norskopplæringen. Bøkene er
humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhold,
lengde og utforming og gir læreren mange ideer til differensiering i undervisningen. God i ord 5. Inn i teksten
hører sammen med God i ord 5. Tekstsamling, og kapittelinndelingen er lik i de to bøkene. Boka har et stort
utvalg av oppgaver knyttet til både leseforståelse og leseopplevelse. I tillegg inneholder hvert kapittel fagstoff
knyttet til lesestrategier (for eksempel ulike lesemåter, logg, læringsskjema, tokolonne-notat og personkart) og
tekstkunnskap (blant annet bildebøker, spenningstekster og ulike skjønn- og faglitterære sjangrer). Hvert
kapittel innledes med avklaring av mål, og avsluttes med egenvurdering av måloppnåelse.
TIL LÆREREN God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner Leselenker
Språklenker Årsplan 5. trinn Årsplan 6.trinn.
God i ord er et norskverk for 3.- 7. årstrinn. Nettsted for God i ord 3-4 Gå inn HER for å komme til nettstedet.
Der velger du bokmål eller nynorsk som målform. Kjøp 'God i ord 5, språkbok' av Aslaug Grande Haaland fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, 9788252166798 God i ord
er et komplett norskverk for 3. 7. årstrinn som tek vare på alle sider ved norskopplæringa. økene er
humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og. Kjøp 'God i ord 5 Tekstsamling, Norsk for barnetrinnet' av Barbro
Lundberg fra Fagbokforlaget. Nettredaktør: Eirin Hoel Hauge ©2007 Fagbokforlaget Illustratør: Flu Hartberg
God i ord 5 Inn i teksten NYN Norsk for barnetrinnet. Nynorsk. Heftet. 225,-Kjøp God i ord 5 Språkbok
Norsk for barnetrinnet. Bokmål. Innbundet. 335,-Kjøp. God i ord er et norskverk for 3. 7. årstrinn. Dette er det
komplette verket som tar vare på alle sider ved norskopplæringen. Bøkene er humoristiske, lærerike og. God i
ord 5 (Innbundet) av forfatter Aslaug Grande Haaland. Pris kr 335. Se flere bøker fra Aslaug Grande Haaland.
God i ord 5 (Innbundet) av forfatter Barbro Lundberg. Pris kr 385. Se flere bøker fra Barbro Lundberg.

