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Tetra er et matematikkverk for 8.-10.
trinn. Verket har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit.
Kapittelinndelingen i Tetra er knyttet nært opp til hovedområdene i læreplanen slik at det er oversiktlig å
orientere seg i fagstoffet. Stoffet er strukturert i tre differensieringsnivå med definerte kompetansemål. Etter et
innledende felleskurs kan eleven velge vanskelighetsgrad for det neste kurset på grunnlag av en innlagt test lett å administrere for læreren, lett å velge for eleven. I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt.
Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg
på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid.
Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet. Tetra 10
Treningshefte er et oppgavehefte for elever som trenger et enklere opplegg.
Heftet følger samme oppbygning som grunnboka. Tetra 10 Treningshefte er et engangshefte.
Innholdslister Feil i 2. utgave av Tetra 8 side 117 Tetra 10 lærerveiledning Fasit til Tetra treningshefte
Terminprøver Tetra 9 lærerveiledning Forslag til. I denne menyen finner du ressurser på tvers av
hovedområdene i faget. Oppgaver og mer stoff finner du ved å klikke deg inn på de matematiske

hovedområdene. Kjøp 'Tetra 10, matematikk for ungdomstrinnet' av May Britt Hagen fra Norges raskeste
nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, 9788252163865 Los geht's 10 Arbeidsbok Tysk for
ungdomstrinnet. Bokmål. Spiral. 235,-Kjøp Norsk no! Arbeidsbok 2 Norsk og. Kjøp 'Tetra 10, Treningshefte :
matematikk for ungdomstrinnet' av Eldbjørg Dahl fra Fagbokforlaget. Tetra er eit matematikkverk for 8.-10.
trinn Verket har alt for kvart årstrinn i éi elevbok: differensierte oppgåver, leksedel, regelsamling og fasit.
"Tetra 10 - matematikk for ungdomstrinnet" av May Britt Hagen - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva
andre. En stor kvalitetsvinsj trenger ikke å koste skjorta. Dette er samme konstruksjon og størrelse som Tetra
12000 , det er bare motoren som har mindre ytelse. Tetra 10 (Innbundet) av forfatter May Britt Hagen. Pris kr
519. Se flere bøker fra May Britt Hagen. Tetra 10: matematikk for ungdomstrinnet: fra. 279,- May Britt
Hagen, Synnöve Carlsson, m.fl.
Utgitt: 2007, Innbundet.

