Nyhetsbrev april 2012
Nu ska förhoppningsvis våren ta fart.
Läromedelsmässorna fortsätter denna vecka, nu i Skövde,
Uddevalla och Halmstad. Kanske ses vi?

Matematik i ett rymdäventyr
Pröva ett helt nytt läromedel för förskoleklassen! Följ med i den
spännande berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt
rymdskepp på vinden.
Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel inleds med en
samtalsbild och avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här
möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande
matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen parvis eller i grupp.
Lärarboken innehåller berättelsen Ett rymdäventyr, kommentarer till sidorna
i elevboken, kartläggningsblad, kopieringsunderlag och många tips på hur ni
kan arbeta laborativt och undersökande, både inom- och utomhus. Det finns
också förslag på hur ni kan arbeta med temaområdena Tid och Rymden!
Elevboken tar upp sortering, jämförande begrepp, lägesord, geometriska
former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, tid, antal, ordningstal,
diagram, hälften och dubbelt.
Boken tar också upp året, månader och veckodagar.
Bläddra i elevboken, lärarboken och läsa första kapitlet gör du redan nu.
På hemsidan kommer du att hitta extramaterial i form av kopieringsunderlag, tips på roliga och kreativa aktiviteter, bilder och mycket annat för arbetet
i förskoleklassen.
Matematik i ett rymdäventyr - elevbok
978-91-86611-38-5, 64 sidor, 62 kr (utkommer vecka 22)
Matematik i ett rymdäventyr - lärarbok
978-91-86611-39-2, 64 sidor, 190 kr (utkommer vecka 22)

Starta med matte – Räkna och tänk med Aron och Nora
Roliga och kluriga övningar för 4-7-åringar hittar du i Starta med matte
– Räkna och tänk med Aron och Nora.
Använd boken som komplement till Siffror och tal 1–10.
Starta med matte
978-91-86611-45-3, 24 sidor, 36 kr (utkommer vecka 22)

Mycket mer information
Om du vill hålla dig uppdaterad och få mycket mer information, gilla oss
på Facebook eller besök vår blogg.
Du får så klart information via www.askunge.se.
Och har du inte fått vår katalog – beställ den eller bläddra på nätet!
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