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BESKRIVNING KONTAKT HUVUDBOK 2
Komplett läromedel i svenska och svaNu kommer det uppskattade svenskläromedlet
Kontakt som stadiebok. Allt du behöver om du undervisar i svenska eller sva på högstadiet!
Här finns 28 färdigplanerade arbetsområden som du enkelt kombinerar med ditt eget
material.Från förmågor till bedömningKontakt stadiebok täcker kursplanens innehåll för åk
79. Bokens innehåll är fördelat i 28 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven
från början till slut. Från vilka förmågor som ska tränas, genom texter och övningar, till den
avslutande slutuppgiften där allt knyts ihop. Alla 28 slutuppgifter har i lärarhandledningen
en tillhörandebedömningsmatris som ger stöd i vad som ska bedömas i respektive uppgift.
Bedömningsmatrisen kan förslagsvis även användas tillsammans med eleverna i
klassrummet som underlag i diskussioner kring förmågor och kunskapskrav i respektive
arbetsområde.Kontakts struktur, med tydlig början och tydligt slut, gör det enkelt för dig
som lärare att kombinera läromedlet med ditt egna material. Dessutom sparar du tid
eftersom du får 28 färdigplanerade arbetsområden att använda när det passar dig!Så här
fungerar ett arbetsområde i Kontakt:1) Förmågorna och centralt innehåll presenterasI
början av varje arbetsområde får eleverna en genomgång av vilka förmågor de kommer att
träna på och vilket centralt innehåll de ska jobba med i kommande arbetsområde.2)
Mönstermall skapar förståelseDärefter studerar eleverna en mönstermall för vad de senare i
arbetsområdet själva ska producera. Det kan bland annat vara ett reportage, en skönlitterär
text eller ett sommarprogram från radion.3) Läs och öva och läs igen!Efter mönstermallen
tränar eleverna på att utveckla de inledande förmågorna genom övningar i anslutning till
mönstermallen.4)Slutuppgift och bedömningSamtliga arbetsområden avslutas med en
slutuppgift. I den visar eleverna att de utvecklats genom att tillämpa allt de lärt sig. För dig
som lärare finns bedömningsmatriser till varje slutuppgift i lärarboken.Nyskrivna
arbetsområden som är särskilt relevanta för sva-eleverReviderat och nyskrivetInnehållet i
Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet
är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola.
Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på
metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för
sva-elever.Ett urval av arbetsområden ur Kontakt stadiebok:* Att skriva en recension* Att
läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur* Att utveckla och förbättra en text* Att arbeta
källkritiskt* Att förstå ord och ordbildning i svenskan* Att utveckla grammatisk
förståelse* Att tala, argumentera och diskutera* Att berätta utifrån ett manusInnehållet
finns även tillgängligt i två huvudböckerInnehållet i Kontakts stadiebok finns även
tillgängligt i två huvudböcker, med undantag från stadiebokens nyskrivna delar i sva och
grammatik. I övrigt fungerar det på samma sätt.Arbetsområdena i böckerna är helt
fristående från varandra. Du väljer själv i vilken ordning du vill använda dem. Om du vill
kan du även arbeta med Huvudbok 1 i åk 7 och halva åk 8 för att sedan gå över till
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Huvudbok 2.Så använder du huvudböckernaArbetsområdena i böckerna är helt fristående
från varandra. Du väljer själv i vilken ordning du vill använda dem. Om du vill kan du även
arbeta med Huvudbok 1 i åk 7och halva åk 8 för att sedan gå över till huvudbok
2.Skillnaden mellan Huvudbok 1 och 2Huvudbok 1 är något enklare än Huvudbok 2 där
eleverna ska förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det
centrala innehållet.DigitaltHuvudbok 1 och 2 finns som digitalböcker där eleven kan jobba
extra med förförståelse, hörförståelse, läsförståe
KONTAKT HUVUDBOK 2 - TOMAS BERGSTEN - BOK (9789127434356) BOKUS.COM
Pris: 329 kr. Inbunden, 2014. Finns i lager. Köp Kontakt Huvudbok 2 av Tomas Bergsten
på Bokus.com. Pris: 329 kr. inbunden, 2014. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken
Kontakt Huvudbok 2 av Tomas Bergsten (ISBN 9789127434356) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Alltid bra. Kontakt Huvudbok 2. Skillnaden mellan Huvudbok 1 och 2: Huvudbok 1 är
något enklare än Huvudbok 2 där eleverna ska förhålla sig till fler antal. Komplett
läromedel i svenska och sva Nu kommer det uppskattade svenskläromedlet Kontakt som
stadiebok. Allt du behöver om du undervisar i svenska eller sva på. Pris: 127 kr. övrigt,
2015. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Kontakt Huvudbok 2 Digital av Tomas
Bergsten, Marie Wejrum (ISBN 9789127436039) hos Adlibris.se. Kontakt Huvudbok 1
och 2. Elevens huvudböcker i Kontakt innehåller material samlat kring tjugoåtta
arbetsområden, tex Att analysera skönlitteratur, Att. 4 KONTAKT - Facit till Huvudbok 1
2 säkert så att de som hade deltagit i vikingatåg till avlägs-na trakter var populära gäster på
vikingatida fester. ISBN 9789127434356 Titel Kontakt Huvudbok 2 Författare Tomas
Bergsten Förlag Natur Kultur Läromedel Utgivningsdatum 20140523 Omfång 247 sidor
Bandtyp Köp Kontakt Huvudbok 2 Digital hos oss. Vi säljer digitala läromedel
kurslitteratur på nätet. Beställ idag för leverans inom 1-2 arbetsdagar! Kontakt Huvudbok
2. Komplett läromedel i svenska och sva Nu kommer det uppskattade svenskläromedlet
Kontakt som stadiebok. Allt du behöver om du undervisar i. Nyhet i svenska åk 79.
Kontakt utvecklar förmågor i svenska. Nu finns läromedlet som gör att du håller en stadig
kurs genom Lgr11. Med Kontakt har du dina. Täck in hela svenskkursen med två
huvudböcker Kontakt består av två huvudböcker med 28 fristående arbetsområden. Så här
fungerar ett arbetsområde i Kontakt. Komplett läromedel i svenska och sva. Heltäckande
stadiebok med 28 färdigplanerade arbetsområden - utkommer i juni 2018 Enkelt att
kombinera med ditt. Täcker kursplanens centrala innehåll i svenska. Hjälper eleverna att
utveckla sina förmågor Till slutuppgifterna finns bedömningsmatriser Köp böcker ur serien
Kontakt: Kontakt Huvudbok 2; Kontakt Huvudbok 2 : Svenska för åk 7-9: Amazon.es:
Tomas Bergsten, Caroline Croona, Marika von der Lancken, Åsa Jägergård, Ann
Hammarlund: Libros en idiomas.
KONTAKT HUVUDBOK 2 - TOMAS BERGSTEN - ADLIBRIS.COM
Kontakt Huvudbok 2 : Svenska för åk 7-9 | Caroline Croona, Marika von der Lancken, Åsa
Jägergård, Tomas Bergsten, Ann Hammarlund | ISBN: 9789127434356. Scopri Kontakt
Huvudbok 2 : Svenska för åk 7-9 di Tomas Bergsten, Caroline Croona, Marika von der
Lancken, Åsa Jägergård, Ann Hammarlund: spedizione gratuita per. Kontakt Huvudbok 2
Interaktiv | Tomas Bergsten, Marie Wejrum | ISBN: 9789127441958 | Kostenloser Versand
für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Buy Kontakt Huvudbok 2 :
Svenska för åk 7-9 1 by Tomas Bergsten, Caroline Croona, Marika von der Lancken, Åsa
Jägergård, Ann Hammarlund (ISBN: 9789127434356. Buy Kontakt Huvudbok 2 Interaktiv
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1 by Tomas Bergsten, Marie Wejrum (ISBN: 9789127441958) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible. Om Tele2 Press Nyheter Jobba hos oss
Finansiellt Kontakt Tele2 Arena Ansvarsfullt Företagande Tele2 Presale. Följ oss
@tele2sweden Youtube LinkedIn. Kontakt. Kontakta oss. Hör av dig om du har någon
fråga att ställa oss eller om du vill veta hur våra lösningar kan hjälpa din organisation.
Social Media. Kontakt. Du vet väl att du kan få svar på många frågor via Mitt Tele2? Där
kan du bland annat se din faktura, aktivera SIM-kort, ändra datapaket, hitta din PUK.
Vinklad RCA-kontakt för lödning. Finns i 2 st varianter 29:90 . Guldpläterad RCA-kontakt
Hona. Guldpläterad RCA-kontakt för lödning. Finns i 2 st varianter 2,5 mm-kontakt Hane
Stereo 2,5 mm-kontakt. 2,5 mm-kontakt Hane Stereo 2,5 mm-kontakt. Art. 39104 29:90
Köp. Lägg till i inköpslista. With KONTAKT 6, you can sound like a snare drum, a
symphony orchestra, or anything in between, from a universe of sampled instruments. It's a
simple sampler when. Är du journalist och vill komma i kontakt med Tele2? Vår
presstjänst har jour för mediers ärenden och förfrågningar. Här lär du dig mer om den
löpande bokföringen i den enskilda firman, förstå hur kassabok och huvudbok fungerar på
ett enkelt sätt.
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