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Hvert kapittel i grunnboka innledes med et bilde som stimulerer til samtale og refleksjon over det elevene skal
lære. Her står også målene for kapitlet.
Alle kapitlene har oppgaver med forskjellig abstraksjonsnivå Øve 1 og Øve 2. Oppgavene i Øve 2 har enten
en mer abstrakt visualisering enn oppgavene i Øve 1, eller er helt uten visuell støtte.
Oppgavene på blå bakgrunn er problemløsningsoppgaver de elevene kan diskutere og samarbeide med
hverandre.
Hvert kapittel avsluttes med en aktivitet eller et spill der elevene skal jobbe to og to eller flere sammen, og
som er knyttet til det matematiske innholdet i kapitlet.
På den siste siden i hvert kapittel skal elevene selv vurdere sin måloppnåelse.
Bøkene har seks ulike gjennomgangsfigurer. De forklarer hva som skal gjøres og stiller undrende spørsmål.

Hovedmeny. Velkommen til Radius Digital Matematikk for småskoletrinnet. Grunnbok 1A; Grunnbok 1B
Matematikk for barnetrinnet Grunnbok 5A; Grunnbok 5B; Grunnbok 6A; Grunnbok 6B; Nettoppgaver til
Grunnbok 7A åpnes skolestart 2017 Velkommen til Radius 1-7. Matematikk for barnetrinnet. 1-4 Multi 5B,
2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Multi 5 Parallellbok følger Multi 5 Grunnbok side for side. Det matematiske
lærestoffet er tydeli. Leseland er ein serie med underhaldande og engasjerande lettlesbøker som er tilpassa
barns interesser og lesekunnskap. Den gode forteljinga står alltid i sentrum. Her er 1a. Sortere på ulike måter –
nivå 1; Sortere på ulike måter – nivå 2 Under Multi Nettoppgaver 1-4 finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b.
CAPPELEN 1 Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du
bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene Disse nettsidene trenger Javascript og Adobe
Flash for å fungere. Du må slå på Javascript i nettleseren din. Den første lese- og skriveopplæringen. Med
Salto 1 er elevene sikret en helhetlig og god start i lese- og skriveopplæringen.
Alle sider av norskfaget blir.

