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BESKRIVNING

Läs med oss/Pojken och TigernÅk 3Pojken och TigernMed den lovprisade läseboken Pojken och Tigern
färdas barnen genom det fantastiska Sverigeoch får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi!
Boken finns i två versioner, en fullversion och en lättläst. Alla kapitlel börjar och slutar på samma sidor i
de båda versionerna.Till läseboken hör flera olika arbetsmaterial att välja mellan. I Arbetsboken (med
skrivlinjer) eller Studieboken (utan skrivlinjer) arbetar barnen med studieteknik, läsförståelse, ordkunskap,
ordbildning, meningsbyggnad och stavning. Kopieringsunderlaget innehåller ett urval av uppgifterna från
arbets- och studieboken.Pojken och Tigern för interaktiv skrivtavlaFölj Pojkens och Tigerns resa genom
Sverige. För varje kapitel finns kartmaterial som hjälper er att följa vägen genom det aktuella landskapet.
Bilder och ordsamlingar underlättar förståelsen av lästexterna. Ett länkskafferi ger er direktkontakt med de
platser som Pojken och Tigern besöker. Abonnemanget köps som lärarlicens och gäller under 12
månader.Pojken och Tigern LäsförståelseEtt alternativ för dig som vill använda berättelsen om Pojken och
Tigern vid fördjupad läsförståelseträning. Här finns läsförståelse- och reflektionsfrågor samt uppgifter
kring ord och begrepp. Till varje kapitel finns en belöning i form av ett klistermärke att fästa på en
Sverigekarta på mittuppslaget.Åk 34Pojken och TigernTidsmaskinenPojken och TigernTidsmaskinen är en
fristående fortsättning på boken Pojken och Tigern. Här gör pojken och hans katt en ny spännande resa, en
resa i historien bland vikingar, rövare och riddare. Läsförståelse och språklära övas i den tillhörande
studieboken (utan skrivlinjer).Åk 2Mer om Ola, Elsa, Leo och de andraLäseboken Mer om Ola, Elsa, Leo
och de andra finns i två nivåer med olika mängd text. I Arbetsboken tränar eleverna ord- och läsförståelse
samt språklära. Anton och SaraLäseböckerna Antons Årsbok och Saras Årsbok är slutsålda och finns ej i
lager. Arbetsboken finns kvar för kompletteringsköp.Åk 1Min egen bokI Min egen bok presenteras
bokstäverna en och en i en ordning så att de snabbt bildar ord. Eleverna övar bokstavsskrivning, ljudanalys
och syntes och de mest frekventa småorden läser de som ordbilder. Min egen bokHemma är en läxbok som
följer inlärningsgången i Min egen bok. Läseböckerna Olas bok, Elsas bok samt Leos bok är slutsålda och
finns ej i lager.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Läs med oss Åk 1 Min egen bok av Birgitta Annell - LitteraturMagazinet

Köp boken Min egen receptsamling hos oss! ... Vi samlar handskrivna lappar med recept på våra
favoriträtter, vi river ut nya inspirerande ... Att läsa är att ...

Bli medlem på lektion.se | lektion.se

Läs med oss Åk1 Min egen bok, rev. Plusbok. 146.00 kr . Till butik. Att göra sin egen bok : redaktionella,
typografiska och tekniska råd. Plusbok. 95.00 kr ...

soderporten.blogspot.com - Söderportens skolas blogg

Topplistor är en klar favorit i min årskurs ... har eleverna en bok med ... varandra att fylla pappret med
yrken och de får läsa orden flera ...
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