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I Lærer, jeg er ferdig! finner du 50 selvinstruerende kopioriginaler med kreative og morsomme oppgaver av
varierende vanskegrad, som uten forberedelser kan brukes på flere måter.
Oppgavene gir trening i logisk tenkning og språklige og matematiske begreper og kan brukes som
ekstraoppgaver, vikaropplegg eller bare et morsomt men likevel meningsfylt avbrekk fra øvrig undervisning.
Flere av oppgavene passer også som pararbeid.
Hovedmålgruppe: ca 2. - 4. trinn
Jeg bruker å finne frem litt utfordrende gruble-oppgaver til elevene er ferdig. I tillegg har jeg litt ekstra
oppgaver her og der innenfor de ulike temaene. Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i
landenes navn og hovedsteder. Lærer. Nettoppgaver 1-4; Nettoppgaver 5-7; Nyheter.
Nyheter En lærer fylte et syltetøyglass med golfballer. Grunnen ga meg en påminnelse jeg aldri kommer til å
glemme. Om Gruble.net Denne siden inneholder interaktive oppgaver for deg som liker å trimme hjernen.
Velg mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer. 101 POPULÆRE FESTSANGER - sangtekster
ferdig skrevet - FOR BRYLLUP, KONFIRMASJON, DÅP OG ENHVER FESTLIG ANLEDNING!
HANDELSIMPORT- GUIDEN - Start eget import- og. ingen og middels, får du se et treningsbevis. Diplom

får du når du klarer den raske. Jeg er en kreativ person som liker å synge, lage kunst, skrive, dikte og
filosofere. Mye av det jeg lager/produserer/reproduserer vil bli lagt ut på denne bloggen. Når kan jeg starte?
Du kan starte når du ønsker, og vil bli plassert i en klasse med fastsatt eksamensdato. Studiet har oppstart 1.
februar, 1. juni og 1. oktober. Martin: Jeg føler meg trygg, når jeg har mobilen med meg overalt. Les innlegg

