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Ordbanden 3 er et engangshæfte beregnet til brug fra 2. klasse.

Der bygges videre på arbejdet med bogstaver og ord fra Ordbanden 2, og eleverne arbejder også med
læseopgaver. I hæftet arbejder eleverne med fem minitemaer, som alle indeholder varierede opgavetyper, fx
orddannelse, matching af ord og billede og enkle tekstproduktioner. Undervejs arbejder eleverne også med

repetitionssider.

Som i seriens øvrige hæfter er der indsat QR-koder undervejs, så eleverne kan lytte til ord og sætninger, inden
de løser opgaverne.

Hæftet er tænkt som supplerende leg og læring af bogstaver og ord. Eleverne kan arbejde med hæftet
selvstændigt - i klassen eller derhjemme. Opgaverne er intuitive at gå til, men der er også korte instruktioner

nederst på hver side til brug for læreren eller forældre.

Ordbanden 3 er en del af serien Træningsbanden. Der udgives hæfter til dansk, matematik og fremmedsprog.
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