FORLAG GRAFF
Spændende materialer til dansk ...
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De nye diktater 3. klasse
Serien består af kopimapper til
3., 4., 5., 6., 7., 8. og 9. klassetrin
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Læsetræningssæt 6. klasse
Serien består af flergangshæfter til
6., 7., 8. og 9. klassetrin
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Svarkopihæfte 6. klasse
Serien består af kopihæfter til
6., 7., 8. og 9. klassetrin ± bruges
sammen med læsetræningssættene

NORSK & SVENSK
Spændende og inspirerende danskmateriale
til 5.-6. klassetrin, der går nye veje!
Praktisk spiralkopihæfte, 30 sider norsk, 30 sider
svensk og 30 sider lærervejledning med løsninger, ordlister, baggrundsmateriale og ideer til det
videre arbejde med nabosprogene.

Grammatik ± ét skridt ad gangen
7.-9. klassetrin
Serien består af kopimapper til
3.-4, 4.-5, 5.-6 og 7.-9. klassetrin

Anmelderen i Folkeskolen skrev:
´«0HGNRSLK IWHWInVHQUHOHYDQWRJGHMOLJIRU
nyende tilgang til arbejdet med de nordiske
VSURJ«´ / VKHOHDQPHOGHOVHQSnZZZIRUODJJUDIIGN
Opgavesider med øvelser og faktastof i norsk og
svensk. Hæftet er ikke tænkt til at skulle gennemarbejdes fra ende til anden, men kan lægges ind i årsplanen som små forløb.
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Rettevejledning til
Grammatik ± ét skridt ad gangen 7.-9. kl.
Serien består af spiralhæfter til
3.-4, 4.-5, 5.-6 og 7.-9. klassetrin

Mange henvisninger til nordiske hjemmesider og
lydnetordbøger, hvor man bl.a. kan få oplæst
teksterne på norsk og svensk.
Materialet er udarbejdet i samråd med nordiske
sprogkonsulenter.
Få flere informationer på www.forlaggraff.dk

Til den gode undervisning ... www.forlaggraff.dk

Materialer til udvikling af læsekompetence
En serie undervisningsmaterialer, der understøtter arbejdet med den daglige
læsetræning i 6.-9. klasse, udarbejdet efter principperne for afgangsprøvens
læseprøver, men naturligvis tilpasset de enkelte klassetrin.
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Læsetræningshæfte
IOHUJDQJVK IWH
Indeholder 106 sider i fire farver fordelt på 10 læsetræningssæt med 50 forskellige tekstoplæg og
tekster, der repræsenterer mange forskellige medier
og tekstgenrer.
I hvert læsetræningsæt arbejdes med 5 forskellige
tekster med varierende længde og forskellig sværhedsgrad.
Under arbejdet med teksterne anvender eleven
forskellige læsestrategier som fx punktlæsning/
søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.
Eleven skriver sine svar på de tilhørende
svarark (kopiark fra Svarhæftet).

Svarhæfte (til fri kopiering
for den enkelte skole)
VLGHUPHGHOHYHQVVYDUDUNWLOO VHWHNVWHUQH
retteark samt vurdering og beskrivelse af
læsekompetencer.
Få flere informationer ± se flere sider!

www.forlaggraff.dk eller tlf. 41 62 45 73

  med diktatsætt 3.-9. klasse
  
Stavetræning












Kopimapper, derr understøtter arbejdet med retstavning i den daglige undervisning i 3.-9. kl.
De nye diktater 3.-6. ± differentierede diktatsæt på 3 niveauer.
De nye diktater 7.-9. ± udarbejdet efter principperne for afgangsprøvens læseprøver.
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Hvert diktatsæt består af:
RSO VQLQJV- og dikteringsark
I OOHVIRUDOOHQLYHDXHU
IRU¡YHOVHVDUNGLNWDWDUN
LQGV WQLQJVGLNWDWPLQGUHWHNVWGLNWDWVDPW
IOHUHPLQGUHVHOYVW QGLJHRSJDYHU
1 retteark til diktaten.
Plads til elevens egne noter.

Hertil kommer opsamlingsarkene:
³6WDYHIHMORJRYHUEOLN´
´0LQHHJQHVWDYH- RJKXVNHUHJOHU´
´0LQHEHGVWHVWDYHPHGDOMHU´
Disse sider giver den enkelte elev mulighed for målrettet effterbehandling af hver diktat.
Forøvelsesarkene indeholder opgaver med ord og
problemområder, som eleven vil møde i den efterffølgende diktat, men også andre ord og problemstillinger aff generel stavemæssig interesse kan være repræsenteret her.
Få flere informationer ± se flere sider!

www.forlaggraff.dk eller tlf. 41 62 45 73

Differentieret grammatikmateriale til 3.-9.
9. kl.
En serie kopimapper med grammatik på to niveauer. Materialet understøtter arbejdet med
grammatik i den daglige danskundervisning i 3.-9. klasse.
Til hver kopimappe findes rettevejledning med løsninger og løsningsforslag.

Grammatik ± ét skridt ad gangen
Et differentieret undervisningsmateriale, der tilgodeser
arbejdet med grammatik.
Materialet er:
2SGHOWLIDJOLJHRPUnGHU
+YHUWRPUnGHEHKDQGOHVSnWRQLYHDXHU
Hvert niveau består af:
Øveark JUXQGDUN PHGIDNWDVWRIRJ¡YHOVHULQGHQIRU
hvert fagligt område.
estark ´7HVWGLJVHOY´ GHUI¡OJHURSRJDIUXQGHUDU
bejdet med de faglige områder.
kstraark med mere frie og anderledes opgaver bl.a.
´SURIHVVRURSJDYHQ´med særlige udfordringer.
ræningsark
k, der kan understøtte den enkelte elevs
arbejjde.
Grammatikleksikkon findes bagest i mappen sammen
med en grammatisk oversigt (dansk/latin-latin/dansk).
ærervejledning med fyldige anvisninger og bagJUXQGVVWRIGDQQHUVDPPHQPHG´/ UHUHQVRYHUVLJWV DUN´HQVROLGSODWIRUPIRUDUEHMGHWPHGJUDPPDWLN
Alt til fri kopiering ffor
or den enkelte skole!

)nIOHUHLQIRUPDWLRQHU± se flere sider!
www.forlaggraff.dk

Spar penge!
Køb af kopimapper, spiralkopihæfter og svarhæfter til fri kopiering er en engangsinvestering!
,QJHQHNVWUDXGJLIWHUO¡EHQGHDERQQHPHQWHUOLFHQVHUHO´DQWDO -elev-EHWDOLQJHU´IRUVNROHQLnUHQHIUHPRYHU
__
________________
_____
__
_________________
__
__________________
________
__
_________________
__
_____________
)RUODJ*UDII
II1\JnUGVYHM
HM&+¡ME\7OI)D[0DLONRQWDNW#IR
IRUODJJUD ff
fff.dk

www.fo
orlaggraff.dk

