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Skrivebøgerne med indhold Til danskbogssystemet Dansk i... og Ny Dansk i og som selvstændigt
skrivemateriale. Materialet består af følgende udgivelser: Skrivebog 1: Dansk i første indlærer skrivning af
trykbogstaver. Bogen indeholder også motoriske øvelser, der udføres som optakt til arbejdet med de enkelte
bogstaver. Skrivebog 2: Formskrift Skrivebog 2: Skråskrift Skrivebog 3: Formskrift Skrivebog 3: Skråskrift
Skrivebog 4: Formskrift Skrivebog 4: Skråskrift Bøgerne har samme opbygning og stiller læreren frit med
hensyn til valg af skriveform. Kan anvendes til indlæring af sammenhængende skrift på det klassetrin, som
skønnes mest velegnet.
klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en Der er kommet
lærerguides til fortælling, beretning, instruktion og beskrivende informerende tekster. I de fire lærerguides
hjælper Bogstavmusikanterne med at bruge sproget på forskellige måder. Vi forhandler talbrikker, lærekort til
børn med særlige behov. Knæk læsekoden, Bryd læsekoden.
klasse, inspiration til forskellige undervisningsforløb, en gennemgang af materialersamt en Der er kommet
lærerguides til fortælling, beretning, instruktion og beskrivende informerende tekster.
Skal du handle på vegne af en institution som lærer, skolebibliotekar eller indkøber, så brug dit UNI-login.
Institutioner. er antagelig identisk med Kaas, Frederik, Kaptajnløjtnant i Flaaden, døbt 20. Knæk læsekoden,

Bryd læsekoden. Der er ved at blive lavet en skrivebog, hvor børnene kan øve og lære at skrive bogstaverne
Køb cd med lærervejledning Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til
planlægning af et skoleår i 0. klasse. saml. Alt i materialer til børn med særlige behov hos ABC leg. 3. Der
er ved at blive lavet en skrivebog, hvor børnene kan øve og lære at skrive bogstaverne Køb cd med
lærervejledning Lærervejledningen indeholder baggrund for Bogstavmusikanterne, ideer til planlægning af et
skoleår i 0. klasse. saml. Vi forhandler talbrikker, lærekort til børn med særlige behov.
Hos ABC Leg har vi et stort udvalg af pædagogisk og udviklende legetøj, lærende hæfter og sjove spil.

