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Skriv! Trykbogstaver er et materiale til den første skriveundervisning, hvor kvalitet og funktionalitet er
nøgleord. Skriv! Trykbogstaver anvendes ved den første fælles gennemgang af bogstaverne i 1. klasse. Bogen
øver børnenes færdigheder i at skrive trykbogstaver i hånden.
Der arbejdes med bogstavernes enkle grundformer, skrivevej, indbyrdes højdeforhold, hældning og en
passende afstand mellem ord, bogstaver og linjer. Derudover arbejdes der med skrivegreb og skrivestilling. I
Skriv! Trykbogstaver er bogstaverne inddelt i skrivefamilier, hvor de grupperes efter beslægtede skriveveje.
Hver skrivefamilie har sin egen farve. Til bogen er knyttet et spændende whiteboardprodukt, som bogens
brugere gratis kan hente på www.iwb.gyldendal.
dk. På hjemmesiden www.
haandskrivning.
gyldendal.dk kan en kortfattet, gratis lærervejledning samt tre kopiark printes ud. Skriv! er godkendt af
Skrivelærerforeningen.
-6. Og så er der lige de ting, som ikke lige passede ind i de kategorier jeg har. så husk at indrapportere brugen

af mine materialer, hvis du bruger dem i din klasse. Læringen bygger på. -6. - 9. Læringen bygger på.
Dansk, 7. - 9.
klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster Med Alle Tiders Dansk får eleverne i
indskolingen en god introduktion til danskfaget igennem oplæsningshistorier, sange, rim og remser. klasse :
Læs og skriv i genrer - Læsekursus - Argumenterende tekster Med Alle Tiders Dansk får eleverne i
indskolingen en god introduktion til danskfaget igennem oplæsningshistorier, sange, rim og remser. Og så er
der lige de ting, som ikke lige passede ind i de kategorier jeg har.
0.
0. Dansk, 7.
klasse • Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Læs og skriv i genrer - Guide til undervisning i
læseforståelse – lærerhæfte. klasse • Af Marianne og Mogens Brandt Jensen Læs og skriv i genrer - Guide til
undervisning i læseforståelse – lærerhæfte. klasse : Læs og skriv i genrer - Læsekursus - Argumenterende
tekster Med Alle Tiders Dansk får eleverne i indskolingen en god introduktion til danskfaget igennem
oplæsningshistorier, sange, rim og remser.
Og så er der lige de ting, som ikke lige passede ind i de kategorier jeg har.

