Nyhetsbrev augusti 2012
Välkommen tillbaka till ett nytt läsår!
Hoppas att du har haft en härlig sommar! Strax är det dags att möta både
kolleger och elever igen. Både spännande och pirrigt kan det vara!
Askunge presenterar några nyheter nu till skolstarten!

Spela och lek med matematik
Spela och lek med matematik är handbok i matematik för pedagoger i grundskola F–3 och fritids.
Handboken ger dig som pedagog idéer till aktiviteter med syftet att utveckla
elevers tankar och språk i matematik.
Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte,
centralt innehåll och olika matematiska förmågor är kopplade till kursplanen i
matematik för grundskolan (Lgr11).
Här hittar du många av våra vanliga familjespel som Fia, Plockepinn och Yatzy
och olika kortspel.
Författare till boken är Eva-Stina Källgården som är lärarutbildare i matematik
och matematikdidaktik inom alla stadier i skolan.
Spela och lek med matematik
978-91-86611-49-1, 64 sidor, 208 kr

Bråk från början
Vad är ett bråk och hur läser man och löser man uppgifter med bråk?
I det här häftet får eleven möta enkla bråk som exempelvis en halv, en fjärdedel,
en tredjedel och så vidare. Progressionen är i små steg och ger eleven möjlighet
att befästa sina kunskaper. Skillnaden på del av helhet och del av antal finns
givetvis med.
Det finns också ett laborativt material som är anpassat till de uppgifter som finns
i häftet. Materialet är gjort i kraftig kartong och med utstansade bilder.
Bråk från början
978-91-86611-44-6, 32 sidor, A4, fyrfärg, 39 kr
Bråk från början - laborativt material
978-91-86611-50-7, 4 sidor, A4, fyrfärg, 36 kr (finns i lager vecka 33)

Mer information
Du får så klart information via www.askunge.se, facebook eller vår blogg!
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