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ABC-klubben en magisk läsupplevelse på flera nivåer ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för
förskoleklass till årskurs 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig
progression och ger stora möjligheter till individualisering.
I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det
finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning.
Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud.
Arbetsbok Interaktiv bok IST ger dig användbara hjälpmedel på din interaktiva skrivtavla vid genomgångar
och laborativt arbete inför elevernas arbete i sina arbetsböcker.
De digitala böckerna och IST-materialen säljs som abonnemang här på webbsidan. ABC-klubben för
förskoleklass Lyckostjärnan Tolv magiska berättelser skrivna av barn- och ungdomsförfattaren Mats
Wänblad, hämtade från samma värld som läseböckerna för åk 13. De är kloka, underfundiga och varma och
lämnar medvetet plats för samtal anpassade för förskoleklassen.
Ger barnen fler vägar till läsning Börja med att läsa en av berättelserna i högläsningsboken.

Till varje berättelse finns en stor samtalsbild för det språkutvecklande samtalet i gruppen. Ta fram bilden och
diskutera berättelsen med barnen. Bilderna finns även att tillgå digitalt för visning på interaktiv skrivtavla eller
projektor. Ni abonnerar på de digitala samtalsbilderna under ett år. Självklart kan du starta arbetet med att först
prata om bilden, för att sedan läsa berättelsen i högläsningsboken. Klassrumsbeprövad metodik som fungerar I
elevens arbetsbok skriven av förskol- och grundskolläraren Maria Rydkvist arbetar barnet med uppgifter som
knyter an till högläsningsberättelsen och samtalet i klassen.
Här finns även övningar som tränar och utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik, begreppsbildning m.m.
Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Bakifrån presenteras bokstäverna i alfabetisk ordning.
ABC-klubben står på vetenskaplig grund Till din hjälp finns en lärarhandledning som inleds med en artikel av
språkpedagog Anna Strid om läs- och skrivstimulerande arbetssätt för förskoleklassen. Boken innehåller också
en lättanvänd handledning till arbetet med högläsningsboken, samtalsbilderna och uppgifterna i arbetsboken.
ABC-klubben för åk 1 Den magiska kulan Sammanhållen läsupplevelse för hela klassen, skriven av Mats
Wänblad I ABC-klubben för åk 1 finns det tre läseböcker Den magiska kulan A, B och C. Alla tre innehåller
samma berättelse men på tre olika svårighetsnivåer, vilket ger en sammanhållen läsupplevelse för hela
klassen! Berättelsen är skriven av Mats Wänblad, en författare med lång erfarenhet av vad barn fångas av i
berättelser. Arbetsboken klassrumsbeprövad metodik som fungerar Arbetsboken innehåller varierade läs- och
skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta
ordbilder och läsa ord och meningar. Till arbetsboken finns digitalt IST-material för interaktiv skrivtavla som
hjälp för läraren vid genomgångar. ABC-klubben står på vetenskaplig grund I lärarhandledningen presenterar
professor Ingvar Lundberg den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben. Boken innehåller också
en lättanvänd handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken.
Sist i lärarhandledningen finns en bildbank, diagnoser och sidor med kopieringsunderlag. Bonusbok
Bonusboken ger mer att bita i för de elever som behöver extra utmaningar. Där finns läsförståelsefrågor till
texterna i läsebok B och C. Läxbok Läxboken gör det lätt för föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och
där finns skrivuppgifter om innehållet i texten att besvara hemma. Det här är den magiska berättelsen!
Läseboken Den magiska kulan handlar om vännerna Asta, Bea och Cesar. Tillsamma
2012, Spiral. 90 Forsbäck och Olsson. Film med Mats Wänblad åk 2 Läs mer. ABC-klubben för åk 2
Diamantjakten I ABC-klubben för åk 2 finns det tre.
Det finns arbetsbok,. Kallelse >>. Kapitel 5. Det finns arbetsbok,. ABC-klubben. ABC-klubben för åk 2
Diamantjakten I ABC-klubben för åk 2 finns det tre läseböcker Diamantjakten A, B och På väg. Arbetsbok
för interaktiv skrivtavla är lärarens redskap att använda vid genomgångar i årskurs 1. Det har gedigen
vetenskaplig grund, förankring i de nya. I ABC-klubben för åk 2 finns det tre läseböcker Diamantjakten A, B
och På väg. se/abc-klubben. ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. Åk 2
- försvinnande mystiskt. ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för FK-åk 3. ABC-klubben åk 2
Diamantjakten Arbetsbok IST. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. ABC-klubben åk 1 Läxbok
5-pack. Det är precis så ABC-klubben fungerar. Kapitel 10.

