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Nem grammatik Karen Agnild Hent PDF Forlaget skriver: I Nem grammatik 4. klasse arbejder eleverne med
den basale grammatik: ordklasser, bøjning og sætninger. Her får dine elever den grundlæggende viden om

grammatik, som de skal have i 4. klasse - hverken mere eller mindre! Undervisning og træning I
engangshæfterne til Nem grammatik veksler undervisning med træning. Når I tager fat på et nyt emne (fx
datid), arbejder klassen først sammen om opgaver og aktiviteter på hæftets fællessider. Derefter træner

eleverne deres nye viden og færdigheder på de efterfølgende opgavesider. Hvis der er behov for flere opgaver,
findes ekstra sæt i tre niveauer til alle emner på det tilhørende site nemgrammatik.gyldendal.dk. Sprog og

grammatk Med Nem grammatik får eleverne et fagsprog, så de kan tale og tænke om sproget, om
grammatikken. Det skal de bruge til at arbejde med sproget i deres egne og andres tekster, så deres forståelse
og skriftlige kompetencer styrkes. Derefor er der i Nem grammatik vægt på, at eleverne ikke alene lærer

grammatikkens mekanik at kende, men også forstår, hvilke sproglige funktioner grammatikkens forskellige
tandhjul er bærer af.
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elever den grundlæggende viden om grammatik, som de skal have i
4. klasse - hverken mere eller mindre! Undervisning og træning I
engangshæfterne til Nem grammatik veksler undervisning med

træning. Når I tager fat på et nyt emne (fx datid), arbejder klassen
først sammen om opgaver og aktiviteter på hæftets fællessider.
Derefter træner eleverne deres nye viden og færdigheder på de
efterfølgende opgavesider. Hvis der er behov for flere opgaver,

findes ekstra sæt i tre niveauer til alle emner på det tilhørende site
nemgrammatik.gyldendal.dk. Sprog og grammatk Med Nem

grammatik får eleverne et fagsprog, så de kan tale og tænke om
sproget, om grammatikken. Det skal de bruge til at arbejde med
sproget i deres egne og andres tekster, så deres forståelse og

skriftlige kompetencer styrkes. Derefor er der i Nem grammatik vægt
på, at eleverne ikke alene lærer grammatikkens mekanik at kende,
men også forstår, hvilke sproglige funktioner grammatikkens

forskellige tandhjul er bærer af.
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