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«Spennende matematikk» er en serie hefter for barn fra fire til sju år. Hovedmålet i serien «Spennende
matematikk» er ikke å lære barna å regne (det kommer de til å lære allikevel), men å få dem interessert i
matematikk. Få dem med ut på en spennende tur i logikkens og matematikkens verden. Derfor er oppgavene i
denne serien først og fremst morsomme.
Grunnlaget for matematikk ikke er evnen til å kunne regne, men evnen til å kunne tenke logisk.
Derfor trener vi først og fremst barna opp til logisk tenkeevne.
Onsdag 24. mai fikk vi besøk av 450 elever og lærere som med stor iver og kjempe innsats deltok i
matematikktivoliet vårt. 06.06.2017 Les mer Hovedmeny. Matematikk for ungdomstrinnet. Grunnbok 8;
Grunnbok 9. Faktorama; Digital vurdering; Faktor Premium Matematikk for barnetrinnet Iren Arginskaya,
Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank, Kjersti Melhus, Gerd Inger Moe Matematikk 1-4 er et Med
M+ kan du enkelt lage tilpassede. oppgaver og spill i matematikk! FOR LESE OG SKRIVEOPPLÆRING
TRYKK PÅ DENNE LENKEN! M+ donerer salg til ny SOS-barneby i Malawi Tre menn sitter på en benk.
Det er den sannferdige, som alltid snakker sant, løgneren, som alltid lyver og skøyeren som man aldri kan vite
om man kan tro på eller. Om Gruble.net Denne siden inneholder interaktive oppgaver for deg som liker å
trimme hjernen. Velg mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer. Om senteret. Senteret skal ha
som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i

matematikkopplæringen i. Pekere Animerte grubliser. Inneholder mange festlige grubliser. Dessverre kan bare
noen utvalgte av dem prøves gratis. Chasm. Hjelp Joe å føre vannet tilbake til. Hovedmeny. Velkommen til
Radius Digital Matematikk for småskoletrinnet. Grunnbok 1A; Grunnbok 1B Miljøagentene - barnas
miljøvernorganiasjon. Ekte miljøagenter kan lage en agent-profil og utføre hemmelige oppdrag!

