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Idéheftet Tema B tall / Tema C tall er et konkret hjelpemiddel for deg som underviser i matematikk på
småskoletrinnet og gir deg tips og idéer til hvordan man med enkle grep kan gi tradisjonelle
matematikkoppgaver en praktisk vinkling.
Tema B tall og Tema C tall inngår i en serie matematikkbøker som tar for seg ett hovedområde i faget om
gangen. Serien er bygget opp omkring de ulike hovedområdene innenfor matematikk: Tall og algebra,
geometri, måling og statistikk.
Tema-serien har en variert og aktivitetsorientert innfallsvinkel til matematikkundervisningen.
I tillegg til tradisjonelle øvingsoppgaver nærmer man seg de ulike temaene gjennom lek, spill og ulike
praktiske aktiviteter som inviterer til differensiering, samarbeid og matematiske samtaler.
Tema-serien er nyttige for elever som trenger mer påfyll, men på en annen måte enn tradisjonell
matematikkundervisning. Elever som har behov for alternative innfallsvinkler til et tema vil også ha god nytte
av oppgavene og aktivitetene i bøkene.

Idéhefte: Fra utenforskap til inkludering. KS utarbeidet etter Kommunalpolitisk toppmøte 2016 et nytt idéhefte
som har fått navnet "Fra utenforskap til inkludering". IDÉHEFTE Fra utenforskap til inkludering
KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
SEPTEMBER 2016 Multivev original Multivev original består av fire "laftede" pinner som settes sammen
med strikk i hvert hjørne, og en vevnål i tre. Det veves rundt rammen, dvs. Materiell til nedlasting.
Mange av heftene som er gitt ut ved senteret er tilgjengelig som pdf-er. Nedenfor kan du lese litt om hvert
enkelt hefte, samt laste dem ned. Museumshandverkerne BA v/ Anette Solberg Andresen, Veveriet Norsk
Folkemuseum, Pb 720 Skøyen, 0214 Oslo Tlf: 22561062 E-post: veveriet@gmail.com Undervisningsopplegg
og ressursbank i kroppsøving Frigjør verdifull tid. Finn øvelser og ferdige undervisningsopplegg til gymtimen.
Matematikk og terningspill - Et idéhefte for læreren Gerd Åsta Bones Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet for
matematikk, naturfag og teknologi, NTNU Slik betaler du. Faktura blir sendt i posten sammen med pakken.
Om priser. Norges Husflidslag er medlem av Den Norske Forleggerforeningen, og prissetter bøker i.
Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving Frigjør verdifull tid.
Finn øvelser og ferdige undervisningsopplegg til gymtimen. Gymtroll har responsivt Skal du holde kurs i
bruk av kart, kompass eller GPS? Her finner du gode tips! Heftet er utviklet av Per Frode Sandal (Dalane
Friluftsråd), til bruk i GPS-kurs.

