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Ukas lesing er utviklet for å gi grunnleggende og tilpasset leseopplæringpå 1. trinn. Boka inneholder 26
kapitler, alle med illustrerte tekster påtre ulike nivåer. Nivådelingen gjør det enkelt for hjem og skole å
hjelpeeleven med daglig lesetrening på tilpasset nivå. Tekstene er i tre nivåer: 1 Korte, lydrette ord med
innlærte bokstaver. 2 Enkle setninger med ord med innlærte bokstaver og eventueltnoen høyfrekvente ord. 3
Sammenhengende tekst som også inneholder ikke-innlærtebokstaver. Mange av tekstene på nivåene 2 og 3 går
på rim, det forenkler gjerne leseprosessen.
Hvert kapittel er tenkt å vare en uke. Ukas lesing har humoristiske og fargerike illustrasjoner som forklarer og
utfyller tekst ogbegreper.
Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss
ikke gjøre det. Multi Smart Øving — adaptiv læring for 1.-7. trinn. Logg inn med Feide. Ofte stilte spørsmål;
Kom i gang (PDF) Informasjon til foreldre (PDF) Nødvendig programvare. Sist oppdatert: © Cappelen Damm
AS Smart øving - Lærende oppgaver. Jeg er så fornøyd med Smart Øving, særlig det at jeg så lett får en
oversikt over hva det er elevene ikke får til og slik. LESETRENING I FOKUS Leseserie i norsk, engelsk,
naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Lesing er en grunnleggende ferdighet som brukes i alle fag og står
sentralt. Lær deg klokka. Mange øvelser. Til og med du som tror dette er lett kan bli overrasket når du prøver
"Ekspert"-nivået. Den første diktsamlingen som jeg kan huske tok pusten fra meg, var Märtha Tikkanens
Århundrets kjærlighetssaga. Den var så utrolig direkte, skremmende ærlig. Her er 3a. Hopp med Fumle
Frosk— nivå 1; Hopp med Fumle Frosk— nivå 2; Hopp med Fumle Frosk— nivå 3 Faktorama; Digital
vurdering; Faktor Premium; Gi oss tilbakemelding; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Faktor 8-10

