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I Elle Melle Lese- og skrivestart blir eleven kjent med bokstavene. I Lese- og skrivestart 1A og 1B har hver
bokstav arbeidssider med en gjenkjennelig systematikk og struktur.
Eksempler på oppgaver: vi leser bokstaven og tegner eller skriver om den vi øver motorikk og sporer
bokstaver vi har felleslesing og gjenkjenning av bokstaven - både visuelt og auditivt vi lytter ut lyder - først
framlyd, så midtlyd og utlyd vi øver stavelser vi øver på ordpar og repeterer bokstavlyden vi jobber med
oppslaget fra Elle Melle - ABC Bakerst i bøkene er det bokstavøvelser på tastatur. Anvisninger for dette finnes
i lærerveiledningen og på verkets nettsted.
Fagnettsted Elle Melle har et gratis fagnettsted. Her finner du differensierte oppgaver, lesetrening,
stavelsesoppgaver, lytteøvelser, tastaturtrening, tekstskaping. Takk for din registrering. Bli elle-abonnent ved å
klikke på knappen under. Norsk ull, 100% norsk produksjon og tett samarbeid med Skandinavias ledende
designere og tekstilkunstnere har gjort pledd fra Røros Tweed til et av de mest… Friminutt Timen er slutt det
er friminutt. La sekken stå det er friminutt nå. Kari og Knut er første par ut sprut ut, sprut ut, de er første par
ut. INTERAKTIVE SIDER (ORD MED NK) Fagbokforlaget (Elle Melle) - Ord med ng-lyden. 1;
Fagbokforlaget (Elle Melle) - Ord med ng-lyden. 2 Alt innhold på denne siden eies av Tora Frøseth, og kan
ikke bli reprodusert uten skriftlig tilatelse.

Enerett til oppskriftene tilhører Tora Frøseth. Fagbøker, skolebøker, læreverk og digitale læremidler for
barneskole, ungdomsskole, videregående (vgs), fagskole, universitet og høgskole. Finn din pensumbok.
Ellinga vellinga vatlandsguten: Gammel elle-regle med en tekst som er litt på kanten. Likevel har reglen vært
populær blant barn i flere generasjoner. Egersund ligger kun en times kjøretur fra Stavanger sentrum, sør for
Jæren. Vi har 101 hyggelige rom for overnatting, gode kurs og konferansefasiliteter. Storstova. Arne Garborgs
veg 26. 4344 Bryne. Billettinformasjon: 51 48 14 10. Epost: mail(a)storstova.com

