Nyhetsbrev september 2013
Vilken underbar början på terminen!
Strålande väder och och fortfarande varmt. Hoppas, hoppas att hösten blir lika
härlig som sommaren har varit.
Vi tipsar om inspirerande böcker bland annat en som handlar om hur du kan dokumentera och skapa med lärplatta.
Nu när hösten gör sitt intåg är Mattestjärnor året runt en fantastisk resurs för arbetet i
förskola och förskoleklass.
Och har du äldre elever som behöver träna på årets dagar, veckor och månader, ja då
finns det en bok som passar alldeles perfekt!

Dokumentera och skapa
Dokumentera och skapa med lärplatta är en ny bok som handlar om hur du på
ett bra sätt använder lärplattan för dokumentation och skapande verksamhet. Om du
använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg för
både barn, elever, pedagoger och föräldrar. Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget. Den är också fylld med inspiration och tips.
Författare är Monica Niemi som arbetar som förskollärare inom Östersunds kommun.
Hon håller också workshops om att använda lärplattan i förskolan och skolan.

Mattestjärnor året runt
Mattestjärnor året runt är en fristående fortsättning på boken Mattestjärnor i
förskolan. I denna bok ger författarna ännu fler enkla, praktiska och roliga tips på hur
man kan synliggöra och arbeta med matematik i förskolan. Boken är indelad i tolv
delar som följer året. Varje del har ett eget tema med inspirerande tips och idéer. Här
finns också förslag på hur man kan använda surfplattan i olika aktiviteter tillsammans
med barnen.

Träna årets dagar, veckor och månader
Att veta hur många dagar det går på en vecka, antalet dagar i varje månad och att
kunna klockan är vardagsmatematik som varje elev bör kunna. I två häften får eleverna
kan träna på just det här. Eleverna får lära sig att skriva datum, fakta om veckodagar,
månader, kvartal och årstider.
Häftena finns nu i två olika format, A4 och ett som är något mindre. I A4-boken är
texten någor större, layouten är luftigare och det finns mer plats att skriva svar.

Katalog 2013
Vill du läsa mer om våra produkter? Enklast är det att maila till askunge@askunge.se
och beställa en katalog så skickar vi en till dig eller till skolan.

Mer information
Läs mer om oss på www.askunge.se, facebook eller vår blogg!
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