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Läs med oss/Pojken och Tigern
Åk 3

Pojken och Tigern
Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen
genom det fantastiska Sverige och 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 skrivtavla
Följ 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 Läsförståelse
Ett 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 34

Pojken och Tigern Tidsmaskinen
Pojken och Tigern Tidsmaskinen 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 2

Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra
Läseboken 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 Sara
Läseböckerna Antons Årsbok och Saras Årsbok är slutsålda och
finns ej i lager. Arbetsboken finns kvar för kompletteringsköp.

Åk 1

Min egen bok
I 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 bok Hemma 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.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Pojken och Tigern : Läsförståelse lärarbok&s=sebooks


Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


