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Til Zeppelin ABC er det utviklet røde og gule småbøker i to lesenivåer til differensiering.
Røde bøler er det enkleste nivået og passer for elever som trenger en langsom leseprogresjon. Rød bok 1 og
Rød bøk 2 har tekster til hver bokstav i alfabetet. Rød bok 1 og Rød bok 2 kommer i to utgaver: med store
bokstaver og med store og små bokstaver. Rød bok 3 og Rød bok 4 har enkle, korte lesetekster og utgis kun
med store og små bokstaver.
Gule bøker inneholder mer krevende tekster enn Røde bøker. Gule bøker passer for elever som kan lese, men
som fremdeles trenger enkle og korte lesetekster med stor og god skrift. Også Gul bok 1 og Gul bok 2 har
tekster til hver bokstav i alfabetet. Gul bok 3 og Gul bok 4 har korte og litt vanskeligere lesetekster.
Zeppelin Røde og Gule småbøker kan brukes som selvstendige lesehefter.
Velkommen til Cappelens ABC på nett! Cappelens ABC er Cappelens norskverk for 1.-2. trinn. Her finner du
oppgaver i tre vanskelighetsgrader: grønt Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på
Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt. Rettigheter. Sist oppdatert:
11.10.2007 © Cappelen Damm AS Sjekk ut Nye Zeppelin 1 elevnettsted:
http://www.lokus.no/1-4/Zeppelin-1.-Elev. Zeppelin 1-4 elevnettsted introduserer det modulbaserte

lesetreningsverktøyet eABC. Bli med inn i klasserommet til Lill og Leo og arbeid med bokstavsidene! Eller
kanskje du vil spille ABC-spill eller gå til lesehjørnet? Under Multi Nettoppgaver 1-4 finner du 1a, 1b , 2a, 2b,
3a, 3b, 4a, 4b. ABC-boka er den mest brukte grunnboka for leseopplæring i norsk skole. Men den er mer enn
det. Den er en av komponentene i vårt nye leseverk. Hold deg oppdatert på de siste nyhetene fra lokale,
regionale og nasjonale nettaviser, i tillegg til en rekke utenlandske nyhetsnettsteder.

