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Matiaraq¤Bind B Kirsten Mortensen Hent PDF Forlaget skriver: Matiaraq er et matematikmateriale til 1.
klasse. Materialet består af grundbøgerne Matiaraq A og Matiaraq B, to lærervejledninger og fire mindre

tematiske hæfter.

Matiaraq B er grundbogen til andet halvår. Eleverne skal foruden bogen, bruge forskellige materialer og
hjælpemidler for at få mulighed for at eksperimentere og gøre deres egne erfaringer.

I arbejdet med antalsbestemmelse, talsymboler, og rækkefølger tager Matiaraq A udgangspunkt i den viden,
eleverne allerede har.

Matiaraq A arbejder med begreberne:

- ordenstal
- kalenderen, månedernes navne og længde

- sortering
- trekant, firkant

- tyk, tynd, kort, lang, størst, mindst
- vand og is
- mønstre
- spejling

- det dobbelte, det halve
- vejskilte

Emnerne i Matiaraq b er taget fra elevernes dagligdag. De indbyder til sproglig udfoldelse, aktiviteter og
kreativt arbejde og undersøgelser i og uden for klassen.

 

Forlaget skriver: Matiaraq er et matematikmateriale til 1. klasse.
Materialet består af grundbøgerne Matiaraq A og Matiaraq B, to

lærervejledninger og fire mindre tematiske hæfter.

Matiaraq B er grundbogen til andet halvår. Eleverne skal foruden
bogen, bruge forskellige materialer og hjælpemidler for at få
mulighed for at eksperimentere og gøre deres egne erfaringer.

I arbejdet med antalsbestemmelse, talsymboler, og rækkefølger tager
Matiaraq A udgangspunkt i den viden, eleverne allerede har.

Matiaraq A arbejder med begreberne:

- ordenstal
- kalenderen, månedernes navne og længde

- sortering
- trekant, firkant

- tyk, tynd, kort, lang, størst, mindst
- vand og is
- mønstre
- spejling

- det dobbelte, det halve
- vejskilte



Emnerne i Matiaraq b er taget fra elevernes dagligdag. De indbyder
til sproglig udfoldelse, aktiviteter og kreativt arbejde og

undersøgelser i og uden for klassen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Matiaraq¤Bind B&s=dkbooks

