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Safari 4 består av to lesebøker med et felles lesehefte til begge bøkene. Tekstene er hentet både fra den norske
og den globale tekst kulturen og følges av oppgaver som styr ker lesekompetansen på fl ere plan. Elevene vil
kunne refl ektere over inn hold, virkemidler og forskjellige måter å lese en tekst på. De blir også introdusert
for ulike arbeidsmåter knyttet til gjenfortelling, lesestrategiske valg, bildeforståelse og arbeid med muntlige
tekster og fremføring.
Byens beste utvalg av selskapslokaler.
Safari Catering har kjøpt opp Fana Catering og innlemmet de i Safari Catering. Både de dyktige ansatte og de
flotte lokalene. Priser for ordinære sommer- og vintersafarier finnes i tabellene under. For familier, studenter
og større grupper har vi en rekke rabattordninger. Du må slå på javascript for å se disse sidene.
VELKOMMEN TIL OSS! Strategisk plassert mellom kjente turistmål som Lofoten og Nordkapp finner du
Andenes og Hvalsafari AS. Vårt selskap er den første, største og. Besøk oss. Safari Næringsmidler AS avd.:
Catering Hallheimslien 12, 5184 Olsvik Kontakt oss.
Tlf. 55 50 75 00 Åpen fra 06.00 -18.00 Epost: catering@safari.
no Denne nettressursen er ikke lenger tilgjengelig. Kontakt oss Inspirert av den gode gamle kjøttbutikken, med

lun og koselig atmosfære, har Safari åpnet slateributikken Safari Kjøtt på Laksevåg Senter Safari, strandferie,
bryllupsreise, gruppereiser, fotturer, camping og rundreiser. Vi kan arrangere DIN drømmereise.
HibiscusReiser er en norsk. macOS er skapt for å utnytte alle mulighetene i Macen. Det er enkelt å bruke,
leveres med fantastiske apper og hjelper deg å beskytte innholdet ditt. Bli med inn i klasserommet til Lill og
Leo og arbeid med bokstavsidene! Eller kanskje du vil spille ABC-spill eller gå til lesehjørnet?

