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I Sirkel 8A starter hvert kapittel med tydelige læringsmål. Denne delen fanger bakgrunnskunnskapen til eleven
og peker inn mot viktige elementer i kapitlet. Dette er stoff som anbefales å gjøre i samlet klasse. Videre tester
elevene sin egen kunnskap og velger hvordan de skal arbeide.
Læreboka har tre startpunkt. Startpunkt 1 bygger opp de grunnleggende kunnskapene. Startpunkt 2 dekker
målene i læreplanen, mens Startpunkt 3 gir mulighet til fordypning og ekstra utfordringer. På slutten av hvert
Startpunkt kan eleven reflekterer over hva han eller hun har lært og vurdere sine kunnskaper i forhold til
videre arbeid.
Hver lærebok har et eget oversiktskapittel. Her kan elevene repetere eller slå opp om de lurer på noe. Bøkene
har også fasit og stikkordregister. Læreboka har henvisninger til oppgaver i arbeidsboka til videre trening.
Sentrum er sirkelens midtpunkt - der du setter passerspissen når du tegner en sirkel.
Radius er en linje fra sentrum og ut til sirkellinja. Sirkel 8-10 utfordrer elevene på hvordan de tenker.
Lærebøkene har klare mål for hvert kapittel, eksempler på framgangsmåter, rikelig med oppgaver. Vi har
besøkt hjemmesiden til læreverket Sirkel. Meget bra. SIRKEL: Trinn 8-10 ABAKUS: Trinn 5-7
MATEMAGISK: Trinn 5-7 ABAKUS: Trinn 1-4 skole tvedestrand lyngmyr uteskole. I løpet av våren 2017
vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. Velkommen til matte.no. I
tillegg til egenprodusert stoff finner du her linker til andre nyttige nettsider innen faget matematikk. Siden blir
bare periodevis oppdatert Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Kapittel 2: Den vitenskapelige revolusjon.

Endringen fra et geosentrisk (jord i sentrum) til et heliosentrisk (sol i sentrum) verdensbilde blir gjerne kalt
den. Tre menn sitter på en benk. Det er den sannferdige, som alltid snakker sant, løgneren, som alltid lyver og
skøyeren som man aldri kan vite om man kan tro på eller. Kapittel 5: Vitenskapsteori. Vitenskapsteori dreier
seg om spørsmål om vitenskapen selv. Der epistemologien spør hva kunnskap er, spør vitenskapsteorien hva.
Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver
og andre læringsressurser for elever, samt.

