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Læreverket Hei! A1 er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk. Hei!
A1 legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper.
Hei! A1 er utviklet for voksne innvandrere på spor 1 og 2, og dekker målene i læreplanen på nivå A1.
Læreverket legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor.

Hei! A1 har to arbeidsbøker, en spor 1-arbeidsbok og en spor 2-arbeidsbok. For å få fullt utbytte av
læreverket (både for deltakere og lærere) er det helt nødvendig å bruke nettressursen. Her finnes det blant
annet grammatikkteori, lytteøvelser og lytteprøver som ikke finnes andre steder.
Muntlig aktivitet og samarbeid
Læreverket åpner for mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom deltakere. Deltakerne kan snakke om nære
og kjente ting, med utgangspunkt i det samme universet. Hei! A1 legger til rette for at deltakere raskt skal
tilegne seg norsk tilsvarende nivå A1. Boka legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom
deltakere. Tekstene ligger nær talespråket og er skrevet i sjangrer som deltakerne møter i hverdagen.

Arbeidsbøker for spor 1 og spor 2 til samme tekstbok
De to arbeidsbøkene er tilpasset hvert sitt spor: spor 1 og spor 2. Bøkene har samme struktur og oppbygning
slik at elevene kan jobbe med det samme temaet, på ulike nivåer. Arbeidsbøkene er nært knyttet til tekstboka
og følger leksjonene kronologisk. En bok for hvert spor gjør det enklere for læreren å differensiere i gruppen.
Elevnettsted
Hei! A1 har et elevnettsted der tekstboka med tekst, lyd og bilder finnes, i tillegg til varierte interaktive
oppgaver, lytteøvelser, lytteoppgaver, ordlister, grammatikkteori mm.
Lærernettsted
Lærernettstedet inneholder en fyldig veiledning for praktisk bruk av læreverket. Tavleboka gjør det lett å få
alle samtalebildene på tavla. Her får læreren tilgang til lytteøvelser, prøver mm.
Uttale og lytteøvelser
Elev- og lærerlyd er tilgjengelig på CD-er. Elevlyden inneholder innleste tekster fra tekstboka. Dette er ment
som hjelp med uttalen, men lyden kan også brukes til lytting og diktater.

Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette
er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Om forfatterne: Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald er
forfattere av læreverket Norsk på 1-2-3. De har lang undervisningserfaring i norsk og grammatikk ved.
Hovedmeny. Om verket; Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter På vei Lærerressurs.
Dette nettstedet er for lærere som bruker læreverket På vei i undervisningen. I fanene til høyre finner du
informasjon om hvordan du får. LÆR NORSK MED CECILIE LØNNS BØKER OG NETTKURS fa-medkit
Bli med på Helsenorsk for deg!Meld deg på Helsenorsk for deg! på B2-nivå nå! Kurset inneholder.
Velkommen til Her bor vi 1. Her finner du ekstraoppgaver til alle kapitlene i boka Her bor vi 1. Dette
nettstedet er gratis. Lykke til! Vennlig hilsen Cappelen Damm. Velkommen til nettsidene til læreverket På vei
- norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Klikk deg inn på nettstedet du vil jobbe med. Cappelen
Damm Undervisning tilbyr fagbøker, lærebøker og digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående,
voksenopplæring, høgskole, universitet og. Velkommen til ORD nettressurser. Ord 1 Elevnettsted. Ord 2
Elevnettsted Nettressurser til nye På vei vil være tilgjengelige fra 15. juni.
Velkommen tilbake!

