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Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan, målinriktad med tydlig förankring i Lgr
11. Programmering ingår som en del av grundkursen. Mondo matematik lärarhandledning 1B inleds med de
grundläggande idéerna i Mondo: kommunikation och samarbete, utvecklande av matematiska begrepp,
praktiska undersökningar, minilektioner och tydlig koppling till forskning. I lärarhandledningen finns också
den "didaktiska kartan" där du hittar strategier, modeller och matematiska principer som är byggstenar i
elevernas kunskapsutveckling i matematik. Kartan är ett didaktiskt stöd för dig som lärare och kan användas
på grupp- eller individnivå. Du får metodiska tips och idéer på hur du kan arbeta med varje uppslag i boken,
med koppling till den didaktiska kartan. I lärarhandledningen finns även en mängd aktiviteter och uppgifter;
minilektioner, praktiska aktiviteter, extra material i form av kopieringsunderlag och ytterligare
färdighetsträning. Minilektionerna är korta genomgångar vars syfte är att synliggöra tankar, arbeta med
förmågor och att utveckla olika strategier och modeller. Minilektionerna lyfter även matematikens historiska
och estetiska perspektiv. Kopieringsunderlagen innehåller färdighetsträning, utmaningar, extra
problemlösningsuppgifter, diagnoser, bedömningsunderlag och matriser. Mondo matematik i korthet: * möter
varje elev på rätt nivå med varierad träning och repetition * varierad undervisning genom aktiviteter,
minilektioner, filmer och genomgångar * programmering ingår som en del av grundkursen.
I läroplanen framhålls vikten av ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom matematik,. Med
Mondo får alla chansen att förstå samt tillämpa matematikens grunder. Matematik B och Samhällskunskap A

eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2. Här betonas statistikens idémässiga
bakgrund och tillämpning inom empiriska undersökningar, särskilt beskrivande statistik och statistisk
slutledning. Bar. Matematik 1b, VT 2012. Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt. Alla
tiders historia 1b bok. Matematik 1b. com. Osta Prima Matematik 1B Facit 5-pack. Mondo matematik är ett
basläromedel i matematik för grundskolan,. Stack idag till bibblan och skaffade mig boken matematik 4000
blå från. 585 kr. Mondo Matematik 1B Lärarhandl. fragt: 614 kr. Prima Matematik 1 Lärarhandl 2:a uppl
PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Åsa Brorsson. Naturkunskap. Mondo
Matematik F Paket 20ex+20ex Elevwebb+Lärarwebb+Lärarha.

