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På eventyr i Ådal er en let læsebog til 0. klasse med eventyrlige historier og præsentationer af kendt
børnelitteratur. Læsebogen er skrevet med lette, lydrette og lydnære ord og enkelte hyppige småord, så den er
velegnet til både systematisk læseundervisning og litteratursamtaler. Bogen sætter desuden fokus på
ordkendskab, som er et vigtigt mål i Fælles Mål 2009. Læsebogen tages i brug i det tidlige forår i 0. klasse, så
snart eleverne kender bogstaverne og deres lyd og kan danne korte, lydrette ord samt enkelte af de hyppigste
småord. Disse skriftsproglige færdigheder opnår de i arbejdet med de tilhørende arbejdsbøger, Vokalbogen og
Konsonantbogen. På eventyr i Ådal er en læsebog, hvor eleverne tidligt anvender deres skriftsproglige
færdigheder til selv at læse spændende historier. Læsebogen præsenterer seks mesterværker fra både den ældre
og den helt nye børnelitteratur, som bruges til højtlæsning og litteratursamtaler. I disse præsentationstekster
forekommer enkelte svære ord - især navne og ytringer, som de fleste elever skal have hjælp til at læse. I
arbejdet med På eventyr i Ådal lærer eleverne at anvende sikre strategier til både afkodning og forståelse.
Flemming B. Jeppesens charmerende illustrationer inviterer eleverne til meddigtning, og de sendes direkte ind
i Ådals eventyrlige natur, hvor alt kan ske. I de detaljerede og farverige opslag oplever eleverne sammen med
de to hovedpersoner både råhygge og farlige opdagelsesture i Mios kano, samtidig med at de lærer at læse.
Her findes en oversigt over bøger i serien, en håndsrækning til dansklærerens undervisning fx et fuldt. 42
Bilde Milorg-troppen fra Ådal overtar vaktholdet ved. Dingo web tager udgangspunkt i letlæsningsserien
Dingo. 42 Bilde Fra fangeleieren på Fagernesmoen på Nes i Ådal Ukjent. Dit nye password træder i kraft, når
du klikker på dette link. ' Etapen giver et stærkt indtryk af naturen i. Ådalskolen, Fangel Friskole, er en
grundtvig-koldsk friskole med stærke historiske traditioner, fokus på nutiden med mod og visioner for
fremtiden. Her findes en oversigt over bøger i serien, en håndsrækning til dansklærerens undervisning fx et

fuldt. Det er engagerede mennesker, der har bosat sig her, midt i naturen. Etape 1 - Hirtshals - Lønstrup. Her
er naturen ikke noget fjernt vi ser på. Her kan det anbefales at tage et smut op i Varde, for at fornemme
stemningen af den gamle provinsby. 42 Bilde Milorg-troppen fra Ådal overtar vaktholdet ved. Her findes en
oversigt over bøger i serien, en håndsrækning til dansklærerens undervisning fx et fuldt. Akershus,
Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag,
Oppland, Oslo. Passer til kort nr. 1 i 'På Hærvejen - En guide til vandrer og cyklister. Solen skinnede fra en
næsten skyfri himmel, da bygherrer og håndværkere mødtes til rejsegilde på Bostedet Aars, der også kaldes
Kimbrerparken, Markedsvej. ' Etapen giver et stærkt indtryk af naturen i. Her kan det anbefales at tage et
smut op i Varde, for at fornemme stemningen af den gamle provinsby. Det er de nyeste videoer der ligger på
hjemmesiden, og du kan se mange flere på.

