Nyhetsbrev mars 2011
Det har verkligen varit en hektisk början på läsåret. Många mässor är
vi med på, dock inte alla. Några nyheter är på väg!
Linas halsband

Lös ett problem i veckan – kopieringsmaterial
Lös ett problem i veckan är ett material där eleverna tränar sig i att
undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Det finns 32 problem, ett
problem för varje vecka under läsåret. Eleverna dokumenterar sina lösningar på
arbetsbladet. I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för
årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt
att kunna pröva och välja lösningsmetoder.
Lös ett problem i veckan – Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.
Det är den första delen i en serie om 5 häften.

Rädda ekvationerna!

Hur många pärlor är
?
Rita och skriv hur du tänker.

Vad hete
r hunden

?

Författare är Cecilia Christiansen, som nyligen vann ett stort matematikpris!
Paketet innehåller

•

Lärarhandledning i fyrfärg med 17 färdiga lektioner

•

Kopieringsblad som kan användas i skolan eller
som hemuppgifter.

•

Problemlösningsuppgifter

•

60 askar som motsvarar 1/1 (mörkblå)

•

20 askar som motsvarar 1/2 (gröna)

•

10 askar som motsvarar 1/3 (gula), 1/4 (cyanblå), 1/5 (orange), 2/3 (röd)

•

ca 500 stickor

•

10 brickor med lock

Alla askar är förstansade, men måste limmas innan de kan användas.

www.askunge.se

titta gärna in på vår hemsida för ytterligare information!
Hälsningar
Mirvi Unge Thorsén
Förläggare
Askunge Thorsén Förlag AB, Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka
tel. +46 8 30 95 75 +46 73 951 13 93 askunge@askunge.se
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Färdiga lektioner och laborativt material för roliga och minnesvärda
lektioner i ekvationslösning! Allt levereras i ett paket och är tänkt för en
grupp om 20 elever. Med Rädda ekvationerna! får eleverna bl.a. arbeta med
matematiska uttryck, ekvationer med subtraktion, ekvationer med bråk, att göra
antaganden, problemlösning i fem steg, förhållande och ekvationer, pengar och
ekvationer, olika antal lösningar, kontroll av en lösning, ekvationer och geometri.
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Det här är en del av Linas
halsband.
Det finns totalt 12 pärlor
i halsbandet.
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