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Stairs 5 Utgave 2 Textbook følger justert læreplan fra 2013. Textbook har tekster på nivåene Step 1, 2 og 3.
Tekstene på Step 1 har mange kjente ord og mye repetisjon av setningsstrukturer.
I den nye utgaven har alle tre nivåer støttende illustrasjoner og gloser i margen. Formalstoffet er som i
førsteutgaven samlet på to faste sider i hvert kapittel (Grammar). I 2. utgave er det allerede fra 5. trinn et eget
oppslag med veiledning til muntlig kommunikasjon og presentasjon (Speaking) på den ene siden, og med
tekstskaping (Writing) på den andre. Stairs 2. utgave har beholdt noen av temaene fra 1. utgave, mens noen
kapitler er helt nye. En del av den autentiske litteraturen er byttet ut med nye tekster. Tekstmengden på Step 1
er økt etter ønske fra brukerne våre.

Rettigheter. Sist oppdatert: © Cappelen Damm AS Her finner du lyd til Stairs 5-7 Utgave 1 og 2. Lyden til
utgave 1 er organisert som cd-ene, mens lyden til utgave 2 er organisert kapittelvis. Replay. Velkommen.
Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3; Stairs 4; Ordbank; For læreren Replay. Velkommen. Stairs 1; Stairs 2; Stairs 3;
Stairs 4; Ordbank (NY) For læreren Elev. Nettoppgaver 1-4; Nettoppgaver 5-7; Smart Bok; Smart Vurdering.
Lærer Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Multi 5 Parallellbok følger Multi 5 Grunnbok side for side.

Det matematiske lærestoffet er tydeli.
Globus Naturfag Ny utgave 5–7 er Cappelens naturfagsverk for 5.–7. trinn. På dette nettstedet finner du
oppgaver til hvert kapittel i bøkene. Når du logger deg inn, vil du finne alle bøkene i bokhylla, tilrettelagt for
bruk på digital tavle. For å bruke Tavleboka må du være registrert med brukernavn. BrettBoka tilbyr digitale
lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Du kan laste ned BrettBoka som egen app, eller bruke
nettleseren for å lese bøkene. Ord for alt Ny utgave 5-7 er Cappelens norskverk for 5.-7. trinn. På dette
nettstedet finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene. I tillegg vil det være.

