Nyhetsbrev januari 2012
Gott Nytt år!
Vår nya katalog finns lagom till Matematikbiennalen. Om du inte kommer att besöka den, så kan du beställa katalogen eller ladda ner den från vår
hemsida. Många nyheter kommer under våren!

Lyckas med problemlösning
Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11
ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna
formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier,
metoder, modeller och resultat.
I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna bland annat
• lösa matematiska problem
• använda några strategier
• välja en lämplig lösningsstrategi
• bedöma om lösningen är rimlig
978-91-86611-42-2 Lyckas med problemlösning B, 235 kr, Utkommer vecka 3

De sju portarna
Eleverna får också använda sina kunskaper i arbetshäftet De sju portarna. Den börjar med en berättelse som handlar om de två barnen Bim och
Mir. En dag gör de något förbjudet och hamnar i en annan värld. De måste
lösa ett antal kluriga problem för att komma tillbaka till sin egen värld.
978-91-86611-41-5 De sju portarna, 45 kr, Utkommer vecka 3

Lös ett problem i veckan
Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial med 32 olika problem,
ett för varje vecka under läsåret.
978-91-86611-35-4 Lös ett problem i veckan - start, 180 kr (Fk-åk 1)
978-91-86611-28-6 Lös ett problem i veckan - nivå 1, 180 kr (åk 1-2)

Läs in – räkna ut
Läs in - Räkna ut är en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där tränar
läsförståelse och får tänka logiskt och kreativt – att fundera och resonera!
Det är roliga uppgifter med omväxling inom olika områden.
978-91-86611-23-1 Läs in – räkna ut A, 39 kr ( ca åk 2)
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