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Grip er et læreverk for voksne innvandrere og elever på ungdomstrinnet som får opplæring i samfunnsfag,
naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4. og 7. trinn i
læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip Basisfag Grip fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte.
Språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig
og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger. Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakerne
basiskunnskaper i de to fagene og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanene. Boken er tydelig delt
i to og er enkel å orientere seg i. Eksempler på emner i samfunnsfag: Ressurser i Norge og Europa, klima og
miljø, lover og regler i verdenssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, middelalderen,
opplysningstiden. Eksempler på emner i naturfag: Organsystemer i kroppen, god helse, rusmidler, organismer
i naturen, kjemiske reaksjoner, bergarter, energi, elektrisitet og magnetisme. Grip digitale ressurser På verkets
nettsted finner du GRIP 2 samfunnsfag og naturfag som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og
oversettelser til morsmålet. Læreren finner supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til
undervisningen. Komponenter i GRIP-serien: - GRIP 1 Samfunnsfag og naturfag - GRIP 2 Samfunnsfag og
naturfag - GRIP 1 Matematikk - GRIP 2 Matematikk - GRIP Innføring i matematikk - Fagnettsted med
digitale bøker og oppgavemateriell
Grip - serien består også av d-bøker (digitale bøker) til både lærer og elev og en digital nettportal. I d-boken
finner du funksjoner som innlest tekst, søke. Grip Shipping AS Trappegata 2 N-6510 Kristiansund N

Norge/Norway Contact: Ole Tønder Phone: 92608045 E-mail: otonder@online.no Trenger du et godt sitat? På
Siterte sitater finner du sitater og ordtak om grip dagen og mer enn 1150 andre emner. Grip teksten Vg2
elevnettsted er direkte knyttet til læreboka og er laget for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet
inneholder et basisutvalg av oppgaver. Årets testvinner blant de piggfrie dekkene! Dekket kjennetegnes av
svært jevne og gode egenskaper på alle føreforhold. Det presterer godt på is og snø. Lokus er Aschehougs
portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre
læringsressurser for elever, samt. Vi inspireres av å utvikle våre egne idéer og å hjelpe andre med å utvikle
sine idéer og tilslutt å selge dem. NYHETER. VINTERDEKKTESTEN 2015 PIGGDEKK: Nokian
Hakkapeliitta 8: 8,8 poeng; Continental IceContact2: 8,6 poeng; Hankook Winter I*Pike RS: 8,6 poeng Et
miljøbevisst dekkvalg med førsteklasses styre- og bremseegenskaper! 2. plass i NAF sommerdekktest 2014.
EfficientGrip fra Goodyear, det riktige dekket for. Velkommen til Atlanten Turistsenter i Kristiansund. Vi
tilbyr rimelig overnatting i rom, leiligheter, hytter og camping til bedrifter og private. Gangavstand til.

