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Tips på nya läromedel inför hösten!
LäroMedia Bokhandel – en bokhandel, alla böcker!

Se webbversion av nyhetsbrevet här »

Till hemsidan | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Läromedlet Sagan bygger
självkänsla!
”Landet låångt borta och nära” är en interaktiv
saga för barn av Lisbet Gemzell, en av
Sveriges mest erfarna röstpedagoger. Hon
arbetar med andning, röst, hållning,
kroppsspråk och kommunikation. Läromedlet
följer kursplanerna i musik, bild och svenska,
årskurs 13.
Läromedlet är ett konstnärligt material med
sångtexter, noter, musik, sagoberättelse och
video. Du som lärare kan hjälpa dina elever att
använda sin fantasi och utvecklas genom eget
skapande. Eleverna lär känna sig själva bättre
och upptäcker sina resurser. Övningarna
hjälper barnen att bygga en bra självkänsla
och förstå skillnaden mellan sitt eget jag och
omvärldens förväntningar på deras personlighet vad gäller intressen, kön och bakgrund.
Läs mer och se videos här »

Beas blogg – stora planer på gång!
http://www.anpdm.com/newsletterweb/44445F477549465A4476484459/42445144714840514B704645514B71
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Bea har stora planer på gång! Inte bara ska hon skaffa en kille till sig själv, och en till sin kompis
Nadja. Hon ska också se till att hitta en dejt till sin pappa, som hon tycker är alldeles för ensam.
Beas blogg – Stora planer på gång! är en spännande nutidsroman fylld av humor, och passar för
barn mellan 9 och 12 år.
Provläs och beställ här »

Huvudräkning blir kul med tärningar
Tärningskul är ett kopieringsunderlag fyllt med tärningsspel i flera talområden och i tre räknesätt.
Genom lekar, spel och tävlingar uppmuntras eleverna att bli snabbare och säkrare på
huvudräkning.
Läs mer om Tärningskul »

162 tärningar i plast. Blanda tärningarna och
sätt i gång och spela. Det finns en tärning för
alla tillfällen.
Läs mer om Tärningspaketet

Skaka och mixa de tysta tärningarna. Se
vilken taluppgift som visar sig och svara på
taluppgiften.
Läs mer om Tärningar Tyst mix

http://www.anpdm.com/newsletterweb/44445F477549465A4476484459/42445144714840514B704645514B71
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Träna huvudräkning med spelkort
I häftet, Huvudräkning med spelkort, finns många olika övningar, från enkel addition till svårare
övningar som passar högpresterande elever. Övningarna har testats i klasser under många år
och brukar vara populära bland eleverna.
Läs mer om Huvudräkning med spelkort »

Skapa ett eget slutet ekologiskt kretslopp
Lägg i jord. Plantera dina växter. Gör fint och ordna ditt landskap i flaskan, så det blir som du
önskar. Vattna. Sätt på locket och du har fått ett ekologiskt slutet kretslopp. Ett mysigt och lärorikt
sätt att studera samspelet i naturen.
Med Gröna rummet får du ett litet häfte som ger anvisningar och skötselråd. I häftet får du också
fakta om naturens kretslopp.
Till Gröna rummet »

Eventuella erbjudanden i detta nyhetsbrev gäller enbart avtalskunder hos LäroMedia Bokhandel och
kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.
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