Nyheter - för skolor som har Pilen
Tre Läsvärldar - 9 nya böcker i tre nya världar
Tre Läsvärldar är en serie lättlästa böcker där syftet är att eleven ska få uppleva
lyckan av att kunna läsa en bok själv och lockas att läsa mer. De nya böckerna passar
till Pilen 1:2a-1:2c. Det ljudenliga ordförrådet utökas nu med ord som börjar på två
konsonanter. Dessutom införs några ordbilder. På varje uppslag finns en inspirerande
bild som anknyter till en text på sidan bredvid. Antalet textrader ökar från 6 till 9.
Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet.
Elevernas läsförståelse följs upp på flera olika sätt med samtal, laborativa övningar och
arbetsblad. Exempel på laborativ övning: bygg upp historien med bilder och återberätta,
para ihop text och bild, spela ordspel och dramatisera. Tips! Tre Läsvärldar finns inlagda
i uppdaterade elevprotokoll, som kan laddas ned gratis från vår webbsida.
•

Boksats, 9 böcker inkl. arbetsblad, lärarhandledning med samtalstips, 490 kr

•

Komplett sats, boksats + lab.sats, 790 kr

Pedagogiska planeringar
Nu finns underlag till LPP för att underlätta för lärare som ska göra pedagogiska planeringar
i svenska. I underlaget finns nya översikter till Pilen samt kopplingar till Lgr11 vad gäller syfte,
kunskapskrav och centralt innehåll. Underlaget är ett worddokument där läraren har möjlighet
att redigera innehållet, så att det passar de lokala direktiven för pedagogiska planeringar.
Först ut är underlag för Pilen 1, som du hittar i Webbutiken under Pilen 1. 19 sidor, 300 kr.

Webbversioner av datorprogram
Vi arbetar med att utveckla webbversioner av våra program, så att de kan användas på PC, Mac,
datorplattor m.m. Närmast på gång är Alfakungen, Tivoli, Casino och Måltavlan. Hör av dig till
kundtjänst om du vill få meddelande om när de är klara.

Läxblad till Pilen 6-8
Med läxbladen får läraren möjlighet att individualisera hemuppgifter, så att eleverna kan öva på den nivå
där de befinner sig i Pilen. Nu har serien utökats med steg 6-8 som innehåller uppgifter i stavning och
uppföljning med ordkunskap, eget skrivande, språklära m.m. Pärm med kopieringsunderlag, 350 kr.

Pilen dubblettpaket - ett billigare alternativ
Pilen dubblettpaket är avsett för skolor som vill använda Pilen i flera klasser och behöver mer material.
Förutsättningen är att skolan har Pilen och att flera lärare har gått tillhörande kurs. I paketet ingår alla
laborativa övningar, färgade arbetsblad, ringpärmar m.m. Därmed kan läraren göra en ny uppsättning
pärmar med arbetsblad från de kopieringsunderlag som skolan har.
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Pilen kortkurs
Pilen kortkurs är en ny endagskurs för skolor som behöver introducera nya lärare.
Förutsättningen är att skolan har lärare som har gått en ordinarie Pilenkurs, t.ex. Pilen
steg 1-3, och åtar sig att vara Nyckelperson för dessa steg. Efter Kortkursen behöver
Nyckelperson och "Kortkursare" få tid att diskutera teoretiska och metodiska frågor i
Pilen, eftersom många moment saknas i Kortkursen. På en stor skola kan det behövas
flera Nyckelpersoner. Det finns även möjlighet att beställa en skräddarsydd Repstege
från Alfamax, om flera lärare på skolan vill repetera eller fördjupa sig i något moment.
Pilen kortkurs kan även passa lärare som vill ha en snabbingång till högre steg, om de tar över elever
som redan arbetar med Pilen. Läraren kan efter Kortkursen gå valfri ordinarie stegkurs, t.ex. Pilen 4-5.
Pris Pilen kortkurs: ca 1800 kr/pers. exkl. moms. Pilen kortkurs kan anordnas på olika platser där
intresse finns. Hör gärna av er med egna önskemål - vi kanske rentav kan lägga kursen i er kommun.

Uppgradera skolans Pilenpaket till Lgr 11
Under 2012 uppdaterades Pilen enligt Lgr 11 och utökades bl.a. med fler övningar i eget skrivande och ny
lärarhandledning. I stället för att köpa nytt Pilenpaket kan skolan uppgradera befintligt material till lägre pris.
På försättsbladet i arbetsbladspärmarna står årtalet för er version. Detta avgör hur paketet uppgraderas:
A. Utbyte av äldre paket (ver. 1998-2002)

Pilenpaket

Version

Pris Utbytespaket
ver. 2012

steg 1

1998

2900:-

steg 2-3

2002

1800:-

steg 2-5

2002

2900:-

steg 4-5

2002

2200:-

Skolan beställer Utbytespaket, returnerar gamla arbetsblad och får nya delar:





lärarhandledning, elevprotokoll, facit
svartvita arbetsblad, kop. underlag
färgade arbetsblad inkl. laminat
plastfickor till arbetsblad och facit

B. Uppdatering av nyare paket (ver. 2007-2008)


Pilen 1 ver. 2008 kan uppdateras till ver. 2012 genom att skolan beställer
“Uppdaterad Lärarhandledning inkl. nya arbetsblad”. 1190:-



Pilen 6-8 ver. 2007: “Uppdateringssats Pilen 6-8” passar skolor som har nya Pilen 1-5.
Uppdateringssatsen innehåller förändrade sidor i lärarhandledning och arbetsblad 6-8. 500:-

Tips: Skolan kan numera även byta ut sina laborativa övningar. Läs mer i Webbutiken under resp. steg.
Beställ i Webbutiken på www.alfamax.se
Alla priser exkl. moms. Reservation för ev. prisändringar.
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