Matte direkt : år 9. Fördjupning
Kategori:

Matematik & räkneträning

Utgivningsdatum:

2005-09-01

Antal sidor:

96

Förlag:

Sanoma Utbildning

Författare:

Synnöve Carlsson,
Karl
Bertil Hake, Birgitta Öberg

Upplaga:

1

ISBN:

9789162261450

Matte direkt : år 9. Fördjupning.pdf
Matte direkt : år 9. Fördjupning.epub

Matte Direkt - möter varje elev där den befinner sig I Matte Direkt ger vi eleverna förutsättningar att utveckla
de fem förmågorna som preciseras i läroplanen. Där finns uppgifter av förståelsekaraktär som möter varje elev
där den befinner sig och stimulerar till fortsatt matematisk utveckling. Det centrala innehållet konkretiseras i
ett antal Mål för kapitlet och Matteord som befäster begreppen. Tydliga genomgångar och lösta exempel
inleder varje moment. Förmågor som syns Matte Direkt ger dina elever möjlighet att kommunicera matematik.
Varje kapitel avslutas med Uppslaget, två sidor som lockar till samtal. Där finns bland annat Soluppgiften som
synliggör kraven för eleverna och Abels hörna som tränar problemlösning. Matte Direkt är förstärkt med
Svarta sidorna, en ordentlig utmaning som också knyter ihop flera moment. Fördjupningshäfte Ett material för
elever som behöver mer utmaning. Häftet följer kapitelindelningen i Matte Direkt upplaga 1, men kan
användas helt fristående.
”. hÄlsa sid 11. ”. Påskvandring Trädgårdstipset — narcisser 6 14. se är ett effektivt sätta att få mattehjälp
direkt när du studerar matematik på gymnasienivå. Det där med att vara inomhus känner jag igen från en
gymnasielärare. ”. Skriv in din e-postadress så skickas ett nytt lösenord till dig direkt. 4 Innehåll 2/18 På
gång i Helsingborg 4 på stan – Goda nyheter.
Det där med att vara inomhus känner jag igen från en gymnasielärare. Författarkurserna finns både som

distanskurs och i Stockholm. utbildning sid 17. Känns lite som jag kunde skrivit den, förutom förbättring
matte pga lärare. Matematikvideo. Känns lite som jag kunde skrivit den, förutom förbättring matte pga lärare.
hÄlsa sid 11. n.

