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100 ideer til dansk i børnehaveklassen er en inspirationsbog med ideer, der kan supplere den
danskundervisning, der allerede foregår, hvor sproget, skrivningen og læsningen indgår i børnehaveklassens
arbejde. Mange af ideerne kan også bruges på de øvrige klassetrin i indskolingen.
Materialet er uafhængigt af eksisterende lærebogssystemer og kan dermed bruges sammen med et hvilket som
helst dansksystem. Aktiviteterne i 100 ideer til dansk i børnehaveklassen indeholder ideer til områderne
Fortælling og oplæsning, Tidlig læsning og skrivning og Samtale og dialog, refererende til Fælles Mål 2009,
samt ideer til området film og medier. Hver idéside består af en oversigt over de materialer, der skal anvendes,
efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden.
5 Side 24 Side 5 for alle, men det kan måske medvirke til at åbne øjnene for andre sider af sagen end den, det
enkelte medlem er særlig stærkt optaget af.
klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster De matematiske kompetencer, eleverne
skal udvikle igennem folkeskolens matematikundervisning, skal både bidrage til deres personlige liv og til
deltagelse i … I dag er det 154 år, siden preusserne jog os bort fra Dybbøl-stillingerne, der med vanlig dansk
omhu var etableret som helt uegnede til at yde modstand mod næsten en hvilken som helst fjende, og da slet

ikke den store preussisk-østrigske arme, som ikke blot var numerisk overlegne, men også havde væsentlig
bedre våben. net/signatures/din_patientsikkerhed/ Læs og skriv i genrer - Guide til undervisning i
læseforståelse – lærerhæfte. Jysk Stenklub ønsker, at bladet bliver så godt som muligt, og det opnås kun, hvis
alle støtter foretagendet.
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