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Revisjonen av Kunnskapsløftet har økt fokus på de grunnleggende ferdighetene. For å møte disse endringene
reviderer vi Multi 5-7.
I 2. utgaven har vi lagt vekt på:Dette er Multi 5-7, 2. utgaveStyrking av de grunnleggende ferdigheteneTydelig
hjelp til hvordan svar på oppgaver føresMer hjelp til å løse tekstoppgaver, blant annet ved bruk av
modellerFlere problemløsningsoppgaverMer variert undervisning med refleksjonsoppgaverEgenvurdering på
slutten av hvert kapittelOppgavebok med oppgaver på 3 nivåerSpennende digitale nyheter: Smartbok, Smart
Tavle og Smart Vurdering
Kundeservice: E-post: digital@gyldendal.no Telefon: 22 03 42 01. Ønsker du å bestille gratis prøvetilgang på
Smartbok? Ta kontakt på: E-post: digital@gyldendal.no Under Smart tavle 1-7 finner du Elev, Lærer. Logg
inn. Multi Her er Multi. Logg inn. Multi Multi Smartbok er en digital versjon av læreboka. Elevene kan
markere i teksten, søke, lage bokmerker og legge inn egne notater. Hele boka er lest inn av. Multi utvikler
elevenes innsikt og kompetanse blant annet ved å knytte matematikk til praktiske situasjoner. Disse nettsidene
trenger Javascript og Adobe Flash for å fungere. Du må slå på Javascript i nettleseren din. Tusen millioner Ny
utgave 5-7 er Cappelens læreverk i matematikk for 5.-7. trinn. Nettstedet er et supplement til grunnbøkene.
Her finner du oppgaver som er delt. Elev: Tast inn koden du fikk av læreren din. Kontakt. Gyldendal
Undervisning; e-post: support@gyldendal.no; tlf: 22 03 42 01 Velkommen til Tusen millioner 1-4 på nett!
Tusen millioner Ny utgave 1-4 er Cappelens læreverk i matematikk for 1. til 4. trinn. Her finner du oppgaver
av tre. Leseland er ein serie med underhaldande og engasjerande lettlesbøker som er tilpassa barns interesser
og lesekunnskap. Den gode forteljinga står alltid i sentrum.

