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Med Grej of the Day kan du på ett inspirerande sätt motivera dina elever och utveckla deras intresse för
kunskap. Boken och den digitala resursen innehåller 100 ”grejer” och en steg-för-steg-guide för hur du kan
arbeta med din klass. Materialet passar både för dig som redan har kommit igång och för dig som vill börja
med GOTD och bidrar till att du snabbt och effektivt kan planera och genomföra dina mikrolektioner. Boken
är indelad i fyra avsnitt Bakgrund Vad är GOTD? Arbeta med GOTD-modellen 100 GOTD-lektioner Varje
”grej” presenteras på ett uppslag där det finns en faktatext, förslag på ledtrådar, minns du-frågor och bilder
som gör det enkelt för dig att komma igång. De övergripande ämneskategorierna är Personer, Platser och

Händelser/övrigt. Den digitala resursen innehåller 100 GOTD-lektioner - en till varje GOTD-rubrik - färdiga
att använda i klassen boken i digital form en instruktionsfilm där Micke berättar om GOTD och visar hur han

planerar och genomför en mikrolektion.

Grej of the Day Grej of the day komt uit Zweden. Det största djupet heterDet största djupet heter
Challangerdjupet och är 11 034Challangerdjupet och är 11 034 meter djupt.meter djupt.

Grej Of The Day,Grej,Gotd

2016 Häftad. Pris 455 kr. Jämför butikernas bokpriser och köp Grej of the Day Framgångsrika . Instead it tries
to deepen our understanding through i what is already closest to us the experiences thoughts concepts and
activities that make up our lives but that ordinarily escape our notice precisely because they are so familiar.
Pris 674 kr. Grej of the day kennis is cool Grej of the day of GOTD grej Zweeds woord voor een ding begon
in 2009 in het noorden van Zweden. Alltid bra priser och snabb leverans. Med Grej of the Day kan du på ett

inspirerande sätt motivera dina elever och utveckla deras intresse för kunskap.
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