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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 webbsidanDet här är den spännande berättelsen för årskurs 2!ABC-klubben, barnen
Asta, Bea och Cesar, kastas nu in i ett nytt äventyr. Läraren Olle har hittat på ett spännande projekt där en
nalle ska skickas ut i världen med en lapp runt halsen: Skriv tillbaka till klassen om vad nallen varit med
om." Bea, som just kommit tillbaka från en utlandsresa, bestämmer sig för att skänka en av sina nallar till
projektet och nallen placeras utanför skolgrinden. För sent får Bea veta att mamma har gömt mormors

diamantring inuti just den nallen.

Den ger elever som ännu inte fått fullt flyt i sin läsning möjlighet att börja med en lättare bok i början av
läsåret. Digitalboken är sedan tillgänglig under den abonnemangsperiod du beställt efter att den aktiverats.

Diamantjakten

I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Diamantjakten Läsebok B Häftad 2012 Se billigste
pris hos PriceRunner Sammenlign priser fra 1 butikker. Lägg till på önskelistan. I arbetsboken utvecklar
barnen sin läsning och skrivning. Böckerna innehåller samma berättelse men Aboken har inte lika mycket

text som Bboken. Hyesung spent his entire life believing he was an Alpha the jackpot of the genetic lottery. I
ABCklubben för åk 2 finns det tre läseböcker Diamantjakten A B och På väg. ABCklubben åk 2

Diamantjakten Läsebok B Digital. Title ABCklubben åk 2 Diamantjakten Läsebok A Kurdiska. Natur kultur
2011 143 pages.
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