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3.-4. klasse skal eleverne gå på opdagelse i sproget. De skal lege med sproget, finde ord og finde på ord. De

skal endevende ord, bøje dem og bruge dem - og forstå noget om sproget.

I elevernes bog er der forklaringer om navneord, tillægsord, udsagnsord og sammensatte ord. Desuden er
enkle træk ved sætningers opbygning vist. Der er et stort antal øvelser, dels i elevbogen, dels i

lærervejledningen og de tilhørende kopiark.

Læreren kan vælge at lade eleverne arbejde med bogens afsnit og de forskellige øvelser i den rækkefølge, de
står i, fordelt over to år. Læreren kan også vælge at gennemgå bogen én gang i 3. klasse med brug af nogle af

øvelserne og yderligere en gang i 4. klasse med brug af andre øvelser.
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