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Med tusen ord er et læreverk i norsk for voksne innvandrere. Verket er tilpasset spor 3 i Læreplanen i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2005 og dekker nivå A1 til B1. Elevhefte med lytteøvinger
inneholder et rikt utvalg lytteøvinger. Gjennom lytteøvingene får deltakerne mer kjennskap til temaene som
tas opp i tekst- og arbeidsboka. Lytteøvingene trener opp lytteforståelsen gjennom monologer, opplesing og
samtaler mellom flere personer. Lyttemateriellet finnes i Lytteøvinger-CD-en. (Må kjøpes separat).
Læreverket består av: - Tekst- og arbeidsbok - Lydbok (CDer) - Elevhefte med lytteøvinger - Lytteøvinger
(CD) - Lærerveiledning - Nettressurs
2-tusen vil bidra til å fremme begrepsutviklingen til barn med norsk tegnspråk som et av sine språk, og til barn
som bruker alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) Moderne nettbrett/mobiler har ikke støtte for
installering av Flash Player, men det finnes muligheter likevel, se sak under: &rHar; flash-innhold på nettbrett
og mobil Velkommen til ORD nettressurser. Ord 1 Elevnettsted. Ord 2 Elevnettsted Nyheter, sport, kultur og
debatt fra Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og
ordtak om ord og mer enn 1150 andre emner. Glade Jul, hellige Jul : engler daler ned i skjul. Hit de flyver med
paradisgrønt, hvor de ser hva for Gud er skjønt. Si det med ord er et tilbud fra Mental Helse til alle som ønsker
å sende oss en melding og få svar tilbake.
Du kan skrive om det som er viktig for deg. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og

ordtak om ord og handling og mer enn 1150 andre emner. Høyfrekvente ord. Enkel: 100 vanligste ord : Enkel:
100 - 200 vanligste ord : Enkel: 200 - 300 vanligste ord I denne utgaven av Tegnordbok er ca. 6000 tegn. Du
kan sende tilbakemeldinger på epost til post@tegnordbok.no med Tegnordbok for IOS eller Android i
emnefeltet.

