Nyhetsbrev maj 2011
Våren går med snabba steg mot sommaren. Vart tog maj vägen?

Nyckeln till matematiken

Nyckeln till matematiken är en serie där eleverna får träna på
grundläggande matematik. Nu finns ytterligare fem häften. Det är ett moment på varje sida, oftast en övningstyp.
Sortera med mera
Häftet innehåller övningar som tränar sortering och klassificering. Eleverna
får också öva på att kopiera och fortsätta på olika mönster.
Geometri och jämförelser
Grundläggande övningar i geometri och jämförande mätningar.
Taluppfattning 1–20
Innehåller arbetsuppgifter som bygger upp förståelse för tal och antal, förförståelse för räknesätten och positionssystemet.
Addition 1–20
Addition utan tiotalsövergångar.
Subtraktion 1–20
Subtraktion utan tiotalsövergångar.

Häftena är på 24 sidor, 170 x 240 mm, 28 kr

Vad är klockan?

Att kunna klockan är en viktig färdighet. Några barn kan klockan när de
börjar skolan. Andra behöver mycket träning för att känna säkerhet.
Vad är klockan? är ett övningshäfte som tar upp timvisare, minutvisare, hel
timme, halv timme, kvart, minuter och något om tidskillnader.
Häftet är på 32 sidor och i fyrfärg, 39 kr

Träna årets dagar, veckor och månader

Hur många dagar har maj? Hur många veckor har ett år? Vad är ett skottår?
De här frågorna och många fler får eleverna svar på i häftet Träna årets
dagar, månader och veckor.
Häftet är på 32 sidor och i fyrfärg, 39 kr

Läs, fundera och resonera

Läs in - Räkna ut A är den första delen i en serie arbetsböcker med kluriga
uppgifter där eleven får tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera!
Eleven får läsa enkla texter och arbeta med olika typer av uppgifter.
Häftet är på 32 sidor och i fyrfärg, 39 kr
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