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Multi Matematikk 1 4
Multi Nettoppgaver 1-4. Bokmål; Nynorsk; Multi Nettoppgaver 1-4; 1a; Tilbake. Nettoppgaver 1a
Kapittel ... Tallene 4–6 – nivå 1; Tallene 4–6 – nivå 2; Tala 4–6 – nivå 3; Tierbrett. Tierbrett – nivå 1;
Tierbrett – nivå 2; Tierbrett – nivå 3; Sammenligne antall.
1a / Multi Nettoppgaver 1-4 - podium.gyldendal.no
Her er 1b . Pluss og minus på perlesnor – nivå 1; Pluss og minus på perlesnor – nivå 2
1b / Multi Nettoppgaver 1-4 - podium.gyldendal.no
Se filmserien på: http://www.skoleipraksis.no/matematikk-1-4/ Skole i praksis er ein serie
filmbaserte ressurspakker produsert av Snöball Film i samarbeid me...
Matematikk på 1.-4. trinn - trailer
Ved å lære problemløsing i matematikk, vil elevene tilegne seg tenkemåter, arbeidsvaner,
utholdenhet, nysgjerrighet og selvtillit i møtet med ukjente situasjoner. ... 9 Multi 1−4 ...
Multi 1-4 Grublishefte by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu
c) 84:4,2 Vil du lære matte raskere?Trenger du å øve til en matteprøve i faget Matematikk 1P? Gå
inn på kanalen min og se på de ulike spillelistene. Der har jeg laget testprøver med ...
Matematikk 1P - 1.1.4- Dele
LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter
er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av
han.
LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN - skolenett.no
Multi 1-10 A 1 Name : Multi 1-10 A 2 Name : 10 10 685 9 10 7 86 x9 x 9 x 5 x5 x4 x 1 x10 x5 x6 x4
810910 98510109 x9 x 5 x 4 x3 x4 x10 x 1 x4 x4 x5 4 10 9 5 10 4 10 9 5 9 x3 x 7 x 8 x4 x3 x 4 x8
x9 x5 x4 10 9 644 7 10 7 55 x7 x 6 x 3 x 1 x2 x 1 x6 x3 x 1 x2 8 10 768 9 3 7 6 9
multi 1-10A 1-10 - Nebo School District
Multi 5-7 1 Name : Multi 5-7 2 Name : 7 9 555 8 10 6 65 x6 x 7 x 4 x5 x 1 x 6 x7 x4 x5 x2 97 57 6
10867 6 x5 x 5 x 5 x3 x 1 x 5 x6 x5 x4 x2 10 7 655 9 8 6 6 5
Multi 5-7 1 Name : Multi 5-7 2 Name : 7 9 555 8 10 6 65
Velkommen til MULTI. På dette website finder du link til resurser, som er nyttige i forbindelse med
arbejdet med MULTI. Derudover er der adgang til MULTI i-bøgerne, hvor du kan finde links til
forskellige digitale resurser, bl.a.: Videoklip, som illustrerer og uddyber fagligt indhold fra bøgerne,
fx faglige metoder og brugen af digitale ...
MULTI
Gratis ressursser for elever og lærere. Navigering 1 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte;
Engelsk; Finn Apps
Moava.org : Nivå 1
En nettressurs i matematikk til bruk i skole og som øvingsarena Multi 1-4. trinn_en nettressurs on
Vimeo Join
Multi 1-4. trinn_en nettressurs on Vimeo
Multi Matematikk 1–7 Maximum Matematikk 8–10 Multiaden 2019 Matematikkonferanse . Naturfag
... Multi 1.- 4. trinn 1.- 4. trinn. Nyttige tips og undervisningsopplegg for deg som underviser på
1.–4. trinn. Hvem regner raskest? Dette er en aktivitet som først og fremst trener hoderegning. ...
1.- 4. trinn - gyldendal.no
Multi 1 – 4. MULTI gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! Verket holder
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fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode.
Multi 1b Grunnbok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu
mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Grunntall nettoppgaver
Moava.org : Nivå 4
Ganging / Ganging 2 / Multi 3b / Multi 1-4 / Multi... multinettoppgaver.gyldendal.no / multi
3b/kapittel 14 /oppgaveA/nivaa1 · Translate this page Multi - Matematikk for barnetrinnet Gyldendal Undervisning.
site:multinettoppgaver.gyldendal.no multi 1-4 - Bing
Multi, Oslo, Norway. 3.9K likes. Matematikkverket Multi vil inspirere og engasjere elever og lærere
til en enda bedre matematikkopplæring på barnetrinnet.
Multi - Education - Oslo, Norway - 5 Reviews - 88 Photos ...
Han er tilknyttet Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen ved NTNU i Trondheim, og har
holdt mange kurs og verksteder blant annet tilknyttet LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen).
Forfatter på Multi 1–4.
Multi - Gyldendal
Vi har på vår skole hatt kjempegode erfaringer med å ha slike ukentlige matteinnføringer! Vi startet
høsten 4. trinn, og fortsatte med dette videre på 5. trinn, 6. trinn og skal fortsette med dette på 7.
trinn også. Effekten av denne måten å jobbe på kommer tydelig frem i form av fantastiske
resultater på kartleggingsprøver i ...
Kittys oppgaver - Google Sites
Grunnleggjande ferdigheiter i matematikk Å kunne uttrykkje seg munnleg i matematikk inneber å
gjere seg opp ei meining, stille spørsmål, argumentere og forklare ein tankegang ved hjelp av
matematikk. Det inneber òg å vere med i samtalar, kommunisere idear og drøfte problem og
ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 1
dynamisk kartlegging for elever fra 4. trinn og oppover i grunnskolen, samt for videregående skole.
Materiellet er prøvd ut på elever på ulike trinn i hele dette spekteret. For elever som er spesielt
svake eller lite modne på 4. trinn, vil en måtte vurdere å bruke en annen kartleggingsprøve i stedet
for denne.
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