Nyhetsbrev januari 2011
Vårterminen är i full gång och vi går mot ljusare tider!
Du är välkommen att för första gången ta del av Askunge Förlags
utgivning i matematik. Vi är ett nytt förlag som kommer att satsa
på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra
stimulans.

www.askunge.se

På vår hemsida hittar du gratismaterial att ladda ner, vår första katalog och andra tips till undervisningen. Vi kommer under våren med
många nya material, både traditionella i bokform, men också en hel del
laborativa. Så håll utkik!

Jakten på kottarna – en räknesaga

Jakten på kottarna är ett nytt läromedel som du kan använda i
förskolan, förskoleklassen eller årskurs 1. Speciellt elever som uppvisar
brister i begrepps- och antalsförståelse får en möjlighet att tillgodogöra
sig matematiken på ett lekfullt sätt. Fokus ligger på grundläggande
begrepp och talen 1–10.
Så följ Kicki Ekorres äventyr i Jakten på kottarna!
Författare till räknesagan Jakten på kottarna är Doris Lindberg och
Birgitta Kuijl. De har skrivit flera läromedel i matematik. Detta är
deras första räknesaga!
I projektet Jakten på kottarna har vi samarbetat med
Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Jakten på kottarna – elevens bok

Elevboken inspirerar till lärande i de matematiska områden som är
viktiga att grundlägga i början. Innehållet är anpassat till de nya kraven
i LGR 11 inom taluppfattning och tals användning. I elevboken finns
också flera spel där eleverna tillämpar sina nyvunna kunskaper. Boken
tar bl.a. upp begrepp som fler och färre, hälften och dubbelt, udda och
jämn, talen 1–10, sifferskrivning, taluppdelning och tallinjen. Boken
är i A4-format och fyrfärg.
Tallinje och talstavar

Till elevboken medföljer en tallinje som eleven kan ha framför sig på
bordet. Dessutom innehåller boken ett ark med talstavar där eleverna
kan se och laborativt arbeta med de olika kombinationerna för talen 2
till 10.

Ny läroplan – nya krav
I och med den nya läroplanen för grundskolan - LGR 11 - finns ett
nytt centralt innehåll och nya kunskapskrav. Dessa kunskapskrav och
de nationella proven i årskurs 3 är utgångspunkten för innehållet i två
böcker – Målet i sikte 1 och 2.
Eftersom kunskapskraven inte blir fastställda förrän i slutet på februari,
så kommer dessa häften inte att ges ut förrän i slutet på mars.
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