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Mina ord med bildkort Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 26. Det har ett omtyckt
upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. Arbetshäften Elevmaterialet består av fem arbetshäften:
Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/ På landet. Eleverna får rita och
måla, klippa och klistra, läsa och skriva allt efter förmåga. Det centrala ordförrådet och de vanligaste fraserna
övas med alla sinnen. Lärarhandledningen Undervisningen bygger på dialoger mellan lärare och elever där
ordförrådet i arbetshäftena övas och befästs. Detta beskrivs i den utförliga lärarhandledningen, där varje sida i
arbetshäftena kommenteras under rubrikerna Genomgång och samtal och Arbeta i häftet. Du får också många
konkreta förslag på språkutvecklande övningar. Bildkort Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och
mindre färgbilder av föremål och miljöer.
De större bilderna används vid gemensamma genomgångar och samtal. De mindre bilderna har text på
baksidan och passar både för hela gruppen vid gemensamma övningar och för elever som arbetar enskilt eller i
par. Bildkorten är tänkta att fungera tillsammans med arbetshäftena men de kan också användas fristående från
dem, eller tillsammans med Övningsblad till bildkorten.Bildkort i digital form Bildkorten finns också digitalt.
De digitala bildkorten kan du använda både för genomgångar med hela gruppen och tillsammans med enskilda
elever. Övningsblad till bildkorten På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och
befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten. De kan användas enbart till bildkorten eller
som ett komplement till arbetshäftena vid diagnos och vid repetition.

Eleverna forskade om. Ord&visor är förlaget där författarna samarbetar. Även med irisdiagnostik, öronljus,
egenmassage och koppning. För att förfina sökningen så kan du skriva in fler ord med mellanrum mellan
varje ord. Gör en skogstur en tidig sommarmorgon och upplev fåglar och andra djur. Sveriges arbete för att
motverka antibiotikaresistens förebild i EU Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får.
Mia Jarnsjö på Galleri Moment. för. Välkommen till oss på naturbokhandeln. 5 sätt att öva upp din
telepatiska förmåga och intuition för att arbeta medialt eller kommunicera med djur Det svåra med att lära sig
ta emot inform 'Substantiv' är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter,
saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter. Vi håller till i Skellefteå och Oltokbäcken utanför Tärnaby,
men våra författare finns. Geodesin är ett finare ord för läran om jordklotets utseende och grunden för all
kartframställning. Vi säljer fågelböcker och optik på nätet. Sveriges arbete för att motverka
antibiotikaresistens förebild i EU Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får. Från och
med oktober månad 2011 presenterar vi också valda dikter utan personliga kommentarer. Ord&visor är
förlaget där författarna samarbetar. Ord&visor är förlaget där författarna samarbetar. Ord&visor är förlaget
där författarna samarbetar.
5 sätt att öva upp din telepatiska förmåga och intuition för att arbeta medialt eller kommunicera med djur Det
svåra med att lära sig ta emot inform 'Substantiv' är ord som är namn på personer, grupper, platser,
naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter. Eleverna forskade om. för.

