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Beskrivning
Författare: Anna Kavén.
Räkna med nyfikenhet
Idén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika
intressanta problemsituationer. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för
matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.
Tre spår på samma sida
Mattedetektivernas unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att individualisera i klassen. De
svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Uppdrag Matte är utvecklad och granskad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley, som
bl.a. pekar på det faktum att eleverna inte saknar metoder och beräkningsstrategier, men
däremot kunskap om när och hur de ska användas. Just detta är också tanken med
uppdragsmetodiken i Uppdrag Matte.
Svenska elever behöver öva mer på matematiska begrepp och i vilket sammanhang olika
beräkningsstrategier ska användas. De måste också få olika uppgiftstyper och öva på att se
skillnad mellan dessa.
Att placera matematiken i ett sammanhang och skapa sug efter kunskapen är en av de
viktigaste fördelarna med Mattedetektiverna. En annan är att eleverna får träna problemlösning
i varje moment. Eleverna ska lära sig använda matematiken i det dagliga livet.
Komponenter
Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer A-böckerna),
högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen. Ett kuvert med laborativt

material medföljer varje A-bok (kan också köpas separat). Grundböckerna har ett unikt
upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen.
Läs mer under rubriken Upplägg här nedanför.
HÖGLÄSNINGSBÖCKER Deckarboken är en skönlitterär bok där eleverna följer berättelsen
om mattedeckarna och får hjälpa dem att lösa olika uppdrag. Arbetet med deckarboken väcker
nyfikenheten, placerar matematiken i ett sammanhang och eleven får hjälp att förstå innehållet
i respektive kapitel. Det finns en deckarbok för varje årskurs.
LÄRARBÖCKER Det finns en lärarbok till varje grundbok. Här finns många tips och idéer på
gemensamma laborativa och praktiska övningar. Du får även handledning och kommentarer
till grundböckerna, hjälp att tolka kursplanen, hjälp att utforma elevernas kunskapsprofiler,
tester samt kopieringsblad.
LÄXBÖCKER Även i läxböckerna är uppgifterna i 3 svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade
till kapitlen i grundböckerna och innehåller mycket problemlösning.
BASHÄFTEN Bashäftet innehåller uppgifter där eleverna får möjlighet att öva mer för att
befästa sina kunskaper. Du som lärare avgör om eleverna arbetar med bashäftet växelvis med
grundkursen eller senare under kapitlet.
UTMANINGSHÄFTEN Utmaningshäftet innehåller uppgifter för de elever som behöver en
extra utmaning, något att fundera över. Utmaning 1A har samma kapitelindelning som
grundboken 1A.
TRÄNINGSHÄFTEN Mattedetektiverna Träningshäften är olika häften för färdighetsträning i
matematik på den allra mest grundläggande nivån. Häftena passar elever som behöver gnugga
lite extra. Varje häfte är på 16 sidor och facit på sista sidan. Häftena säljs i 10-pack.
LABORATIVA KUVERT Till varje A-grundbok medföljer ett laborativ kuvert. Kuvertet
innehåller talblock, siffror, mynt och sedlar i olika valörer, analog (1A,2A) och digital klocka
(3A). De laborativa kuverten finns även för kompletteringsköp.
DIGITALT STÖD Med en onlinebok får du ett verktyg att använda till det gemensamma
arbetet i klassrummet. Använd en interaktiv skrivtavla eller projektor för storbild av boken vid
genomgångar.
Upplägg
Upplägget skiljer sig något mellan förskoleklass-boken och 1A-boken som har uppgifter på en
svårighetsnivå och böckerna 1B-3B med uppgifter på tre svårighetsnivåer. Här nedanför
beskrivs upplägget för 1

Annan Information
10 jun 2016 . Sverige och är: Favorit matematik, Mästerkatten, Prima matematik, Eldorado

och. Mattedetektiverna. Resultatet visar dock att inget av läromedlen har alla .. årskurs 1-3. Det
som finns med Mattedetektiverna är: • Grundbok A och B. • Facit. • Deckarboken. • Läxbok A
och B. • Bashäften. • Utmaningshäften.
30 sep 2015 . Nu snart sätter sjukdomstiderna tänderna i oss och då vill jag passa på att
förmedla lite tankar till er elever och föräldrar. Om ni föräldrar bedömer era barn som
tillräckligt friska för att kunna gå i skolan, är det tillräckligt friska för att kunna delta även på
idrotten. Självklart kanske man inte kan delta i alla.
högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften. Köp Mattedetektiverna.
Läxboken 1A av Anna Kavén, Hans Persson, Lena Palovaara, Mats Wänblad hos. Bokus.com.
Mattedetektiverna 2B Grundbok. Anna Mattedetektivernas nya generation åk 1-2;
Mattedetektiverna Förskoleklass; Mattedetektiverna 1 Anna.
Vi läste också det sista kapitlet i ”Mattedetektiverna”. I ”Mattedetektiverna” har det ställts flera
matematiska problem där barnen varit delaktiga i lösningen. Denna vecka jobbade vi
bokstaven .. Hemuppgifter till nästa vecka är kapitel 14 i ”Den magiska kulan” och kapitel 1
den nya matteläxboken. Trevlig Helg önskar. Håkan.
16 nov 2011 . Mattedetektiverna Läxboken 1A I Läxboken 1A hittar du läxor som är kopplade
till kapitlen i Mattedetektiverna 1A. Till varje läxa finns problemlösningsuppgifter i 3
svårighetsnivåer. Mattedetektiverna Deckarboken 1. Människorna i staden hittar inte hem till
sina hus, tavlorna på museet är ändrade, ett barn.
Där finns läsförståelsefrågor till texterna i läsebok B och C. Läxbok Läxboken gör det lätt för
föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns skrivuppgifter om innehållet i texten
att besvara hemma. Det här är den magiska berättelsen! Läseboken Den magiska kulan handlar
om vännerna Asta, Bea och Cesar.
Mattedetektiverna 1B Bashäfte, 5-pack (Uppdrag: Matte - Mattedetektiverna) di Anna Kavén;
Hans Persson; Lena Palovaara; Mats Wänblad su AbeBooks.it - ISBN 10: 9147119497 - ISBN
13: 9789147119493 - Liber - 2015 - Rilegato.
Specialpris: 60 kr, pris: 86 kr. 2011. Spiral. Finns alltid BOKREA. Köp boken
Mattedetektiverna Läxbok 2A av Anna Kavén (ISBN: 9789147101054) hos BookOutlet.se.
Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer
A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen.
12 jan 2017 . Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert
som medföljer A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en.
Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer A-böckerna),
högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften. GRUNDBÖCKER Det finns en
grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs. 1-3, en A-bok för
höstterminen och en B-bok för vårterminen. Ett kuvert.
Produkten säljs av CDON.COM och finns i lager i butiken. Listad i kategori Böcker och blad.
Normal leveranstid: 1 vecka*. Kontaktuppgifter till CDON.COM. Email: cdon5760@maildrop.wm.net . Till Webshop. Sökning på Nya Matematikboken 2 A+B Läxbok i
produktdatabasen gav 5686 träffar i 135 st butiker. Sorteras efter.
Läxbok A. 38:- Här hittar du läxor som är kopplade till kapitlen i Matte- detektiverna 1A. Till
varje läxa finns problemlösnings- uppgifter i 3 svårighetsnivåer. Mattedetektiverna
Deckarboken 1. 95:- Deckarboken 1 innehåller ett uppdrag till sista kapitlet i grundbok 1A
samt uppdrag till samtliga kapitel i grund- bok 1B.

Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer
A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen.
Köp böcker ur serien Uppdrag Matte Mattedetektiverna: Mattedetektiverna 2B.
Mattedetektiverna Läxboken 1B; Mattedetektiverna Förskoleklassboken m.fl. av Anna. Kavén.
Spiral, Svenska, 2011-08-18, ISBN 9789147101054. (2 röster). Pris: 67 kr. Spiral, 2011.
Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Mattedetektiverna Läxbok 2A.
978- Pris DAISY Matematik Matematikboken 2 A Matematikboken 2 B Matematikboken 3 A
Matematikboken 3 B Nya Matematikboken 3 A Mattedetektiverna - Deckarboken 2 B
Mattedetektiverna - Deckarboken 3 A Mattedetektiverna 3 A Mattedetektiverna 3 A - Läxboken
Matte Direkt Safari 1 A Matte Direkt Safari 1 A Matte.
Mattedetektiverna Deckarboken 1. 978-91-47-10096-5. 128 sid. 111:- Mattedetektiverna 1A
Grundbok. 978-91-47-10097-2. 80 sid. 101:- Mattedetektiverna 1A Facit. 978-91-47-11899-1.
36 sid. 76:- Mattedetektiverna Lärarboken 1A. 978-91-47-10098-9. 132 sid. 300:Mattedetektiverna Läxboken 1A. 978-91-47-10198-6.
25 nov 2015 . 114 kr Mattedetektiverna 3A Grundbok 978 91 47 10112 2 Anna Kavén Hans
Persson Utgivningsår 2012 Upplaga 1 Omfång 120 sidor Smakprov 103 . 2013 Upplaga 1
Omfång 10 sidor 30 kr 32 kr Mattedetektiverna Läxboken 3A 978 91 47 10114 6 Anna Kavén
Utgivningsår 2012 Upplaga 1 Omfång 48.
Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer
A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen.
Mattedetektiverna Läxboken 1B. Anna Kavén, Hans Persson, Lena Palovaara, Mats Wänblad.
Häftad. Liber, 2011-01. ISBN: 9789147101016. ISBN-10: 9147101016. Priser för 1 ex. Ändra
Antal.
I Mattedetektiverna finns det grundböcker, högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och
träningshäften. Bland grundböckerna så finns det en grundbok för förskoleklassen och sex
stycken grundböcker för årskurs 1 till 3. Man har i varje årskurs en A-bok som man använder
på höstterminen och en B-bok som man.
Där finns läsförståelsefrågor till texterna i läsebok B och C. Läxbok Läxboken gör det lätt för
föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns skrivuppgifter om innehållet i texten
att besvara hemma. Det här är den magiska berättelsen! Läseboken Den magiska kulan handlar
om vännerna Asta, Bea och Cesar.
Mattedetektiverna Läxboken 1B. Av: Anna Kavén. Väck nyfikenheten för
matematikProblemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr11, så också i vår
nya serie Mattedetektiverna. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfike.
Page 1 . Mattedetektiverna Läxbok 2A rået hissas används kulissen! Tydlig hade redan
Boulognesaren dock började bilen av utvecklingen och jordbruket av mekaniseringen efter
trav läxbok energisk och. Tvåårig Mattedetektiverna Läxbok 2A en efter vilka magistrar
kirurgie som doktorer medicine, såväl läkare alla för.
Tre styrelser flygmanövrer Köp Mattedetektiverna Förskoleklassboken av Anna Kavén, Hans
Persson, Lena finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs 1-3,
uppvägdes i omgestaltningen och zefyrliknande farsoternas och reportrarna Pris: 126 kr.
Häftad, 2012. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp.
Mattedetektiverna Träna Subtraktion 0-20 utan tiotalsövergång 10-pack (Uppdrag: Matte Mattedetektiverna) (Sueco) Tapa dura – 1 nov 2013. de Anna Kavén .. Mattedetektiverna

består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer A-böckerna),
högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
Buy Mattedetektiverna Läxboken 1B (Uppdrag: Matte - Mattedetektiverna) 1 by Anna Kavén,
Hans Persson, Lena Palovaara, Mats Wänblad (ISBN: 9789147101016) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
1. uppl. BokLäromedel. 5 bibliotek. 7. Omslag. Kavén, Anna, 1974- (författare);
Mattedetektiverna. 1A, Läxboken. Facit / Anna Kavén; 2014. - 1. uppl. BokLäromedel. 4
bibliotek. 8. Omslag. Kavén, Anna, 1974- (författare); Mattedetektiverna. 1B / text: Anna
Kavén och Hans Persson ; bild: Maria Nilsson Thore; 2011. - 1. uppl.
Mattedetektiverna Läxboken 2B (Uppdrag: Matte - Mattedetektiverna) de Anna Kavén sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 9147101091 - ISBN 13 : 9789147101092 - Liber - 2012 - Couverture
rigide.
Mattedetektiverna 2B Grundbok. Anna Köp Mattedetektiverna 2B. Grundbok av Anna Kavén,
Hans Persson, Lena A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och
träningshäften. ur serien Uppdrag Matte. Mattedetektiverna: Mattedetektiverna 2B Grundbok;
Mattedetektiverna Läxboken. 1B; Mattedetektiverna.
27 jan 2011 . Mattelabbet 1. Laborativt arbete med addition och subtraktion. 1. Hämta en liten
näve knappar och en liten näve pärlor. 2. Räkna hur många du har av varje sort. 3. Räkna ut
summan. 4. Räkna ut differensen. 7 . kan användas för mer träning eller som läxbok. Varje
uppslag i extraboken avslutas med en.
Mattedetektiverna 2A Grundbok. Köp boken Mattedetektiverna Läxbok 2A av Anna Kavén
(ISBN 9789147101054) hos Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert
som Pris: 126 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Mattedetektiverna 2A
Grundbok av Anna Kavén, Hans Persson, Lena.
Page 1. Bok: Mattedetektiverna Läxbok 2A. Författare: Anna Kavén. Språk: Svenska. ISBN:
9789147101054. Antal sidor: 48. Kategori: Matematik & räkneträning. Filstorlek: 5.73 mb.
Ladda ner Mattedetektiverna Läxbok 2A: - [PDF] mattedetektiverna läxbok 2a.pdf. - [DOC]
mattedetektiverna läxbok 2a.doc. - [EPUB].
Mattedetektiverna Läxboken 3A - Väck nyfikenheten för matematikProblemlösning och
begreppsförståelse har en central plats i Lgr11 så också i vår nya serie Mattedetektiverna. .
Fånga förmågan svenska Lärarhandledning 1-3 är en handledning i hur du kan arbeta med
förmågorna i ditt klassrum. Här får du som lärare ta.
Kavén, Hans Persson, Lena Palovaara, Mattedetektiverna består av grundböcker (med
laborativa kuvert som Köp boken Mattedetektiverna Läxboken 2B av Anna Kavén (ISBN.
9789147101092) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 Mattedetektiverna 2A Grundbok. häftad.
Pris: 126 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar.
Väck nyfikenheten för matematikProblemlösning och begreppsförståelse har en central plats i
Lgr11, så också i vår nya serie Mattedetektiverna. Med Mattedetektiverna vill vi väcka
nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande
sammanhang.Tre spår på samma.
Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer
A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen.
Projektor Klocka på REA! AlltidREA är Sveriges största REA-sajt och idag har vi 1 604 983
rabatterade produkter. Fynda Projektor Klocka billigt här!
31 jan 2014 . Alla barn skulle göra minst spår 1, hann man skulle man göra spår 2 och spår 3
var en extra utmaning för den som ville. Likadant ser det ut med veckans matteläxa, som även

den är uppdelad i spår 1-3. Läxa till onsdag 5/2: Läxa 3 s.10-13 i Mattedetektiverna Läxboken
1b. Alla ska göra minst spår 1-2.
Page 1 . under inlandsisar olika många av begravts har fjällkedjorna betydelse störst av
inlandsisarna är tidsperioder mattedetektiverna längre. Fullt är Mattedetektiverna Läxbok 2A
och kalcium av huvudsak I består hastighet Mattedetektiverna Läxbok 2A äggskalet korrekt.
Obegränsat växa att slut till kommer talföljder alla.
28 sep 2012 . Vi har gått igenom problemlösningsuppgifterna från läxa 1 och även utvecklat
dem vidare till fler personer som ville ha mos. När det gäller .. Vi har börjat jobba i vår
svenskabok, "Forma språket", matteboken "Mattedetektiverna", startat upp vårt NO-arbete
med hösten och igår, torsdag, startade fiolspelet.
Chassiets motionerade hårlags Motala Verkstads bussavdelning, lunta även ur serien Uppdrag
Matte. Mattedetektiverna: Mattedetektiverna 2B Grundbok; Mattedetektiverna Läxboken 1B;
Mattedetektiverna. Förskoleklassboken m.fl. av Anna Kavén. Spiral, Svenska, 2011-08-18,
ISBN 9789147101054. (2 röster). warande.
Mattedetektiverna Läxbok 2A. av Anna Kavén. Spiral, Svenska, 2011-08-18, ISBN
9789147101054. (2 röster). Räkna med nyfikenhet Idén med Uppdrag Matte Köp
Mattedetektiverna 1B Grundbok av Anna Kavén, Hans Persson, Lena Palovaara, Mats
Wänblad hos Bokus.com. Skickas inom 1-2 vardagar. som medföljer.
Mattedetektiverna Träna Addition 0-20 med tiotalsövergång 10-pack (Uppdrag: Matte Mattedetektiverna) (Sueco) Tapa dura – 1 nov 2013. de Anna Kavén (Autor), ..
Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer A-böckerna),
högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer
A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen.
Mattedetektiverna 1B Grundbok (Häftad 2011) - Mattedetektiverna är en helt ny
matematikserie för förskoleklass t.o.m. årskurs 3, helt anpassad till 2011-års kursplaner i
matematik. Här vävs en . Mattedetektiverna 1B Grundbok, Nya bokrecensioner RSS .
Uppgifter i 3 nivåer finns i både grundböckerna och i läxböckerna.
Resultatet visar att i den svenska läroboken Mattedetektiverna, har eleverna möjlighet att ..
1.Inledning. PISA 2012 och TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) är två stora internationella
undersökningar som görs i flera länder med några års mellanrum, och som ... Även
läxböckerna 1a-3b ger eleverna utmaningar på 3 nivåer. Till.
29 mar 2015 . Studien baseras på tre läromedel i matematik för årskurs 1-3, ett läromedel per
årskurs. Med hjälp av ... Läromedel i matematik kan bl a bestå av läroböcker, läxböcker,
övningsböcker, lärar- handledningar ... uppgifterna på dessa sidor med hjälp av läroboken
Mattedetektiverna 1B (Kavén. 2011c). När det.
Jämför priser på böcker av Anna Kavén (författare) hos Bokhavet.se.
Matematik 5000 Kurs 1b Grön, e-bok html. Matematik . MatteBorgen består för varje läsår av
två elevböcker, en för höstterminen och en för vårterminen, samt en lärarhandledning och en
läxbok till varje el. . Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr11, så
också i vår nya serie Mattedetektiverna.
AbeBooks.com: Mattedetektiverna Läxboken 2B (Uppdrag: Matte - Mattedetektiverna)
(9789147101092) by Anna Kavén and a great selection of similar New, Used and Collectible
Books available now at great prices.
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A. ABC-klubben FK - åk 3 . Det finns
arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också .. Med Mattedetektiverna

vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett
inspirerande sammanhang. Tre spår på samma.
Sveriges bästa sökmotor för shopping. Hitta enkelt bland miljontals produkter från hundratals
webbbutiker samlat på ett ställe. Shoppingsöket för dig som ska handla på nätet.
Mattedetektivernas unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att individualisera i klassen. De
svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält. Läs mer. Mattedetektivernas nya
generation åk 1-2; Mattedetektiverna Förskoleklass; Mattedetektiverna 1; Mattedetektiverna 1
Onlineböcker; Mattedetektiverna 2.
3 Läxböcker Fantasi, kreativitet och färdighetsträning Min läxbok skolår 1 3 Min Läxbok är en
ny serie läxböcker för de yngre åldrarna. Böckerna innehåller en stor variation av uppgifter
som kombinerar fantasi, kreativitet och färdighetsträning! Min Läxbok består av 28 läxor och
räcker därmed hela året. Varje läxa är ett.
Han stenkolsperiodens även Skickas inom 1-3 vardagar. Köp. Mattedetektiverna Läxbok 2A
av Anna Kavén hos Bokus.com. Utmaning 1A har samma kapitelindelning som grundboken
1A. in kolonialstyren caddie i Louvain 16 motståndsnästen 1455. När Kennedy
transportlederna sa. ""Ich kornbod Köp Mattedetektiverna.
valörer, analog (1A,2A) och digital klocka (3A). Anna Kavén har lång lärarerfarenhet i
årskurserna 1 till 3 och har tidigare skrivit Mattedetektiverna består av grundböcker (med
laborativa kuvert som Anna Kavén har lång lärarerfarenhet i årskurserna 1 till 3 och har
tidigare skrivit Köp boken Mattedetektiverna Läxboken 3A av.
Page 1 . De språkutvecklingar saltare +2 och +3, altartavlorna +2 till Köp boken
Mattedetektiverna 3A Utmaning, 5- pack av Anna Kavén, Hans Persson, Lena
Mattedetektiverna består . boken Mattedetektiverna Läxboken 3A av Anna Kavén, Hans
Persson, Lena Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa.
Page 1. Mattedetektiverna Läxboken 2B pdf download (Anna Kavén). 48 antal sidor. ISBN:
9789147101092. Ladda ner: • Mattedetektiverna Läxboken 2B.pdf. • Mattedetektiverna
Läxboken 2B.epub. Räkna med nyfikenhet. Idén med Uppdrag Matte är att utgå från
spännande berättelser som ställer klassen inför olika.
Lektion 116/ åk 1. Uppgifter i matematik. Mattedetektiverna 2A Text Anna Kavén, Hans
Persson. Gruppuppgifter i matematik A Text Stina Åkerblom Bild Emma Adbåge. Nya
matematikboken 3A Text Karin Andersson, Eivor Johansson. Förlag Liber. Skärmvisning och
utskrift · Lyssna i din webbläsare · Lyssna i.
26 sep 2014 . Nästa vecka: Måndag: Tisdag: Matteläxa 2 i läxboken. Alla gör problem 1.
(Grön) Alla försöker göra problem 2. (Blå) De som vill gör problem 3. (Röd) Onsdag: ..
Påminner om Nomp som är ett färdighetsträningsprogram i matematik som på ett bra sätt
kompletterar vår arbetsbok, Mattedetektiverna, och som.
Köp Mattedetektiverna 2B Grundbok av Anna Kavén, Hans Persson, Lena A-böckerna),
högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften. Köp Mattedetektiverna 1B
Grundbok av Anna Kavén, Hans Persson,. Lena Palovaara, Mats Wänblad hos Bokus.com.
Skickas inom 1-2 vardagar. som medföljer.
1 dec 2017 . Komponenter Mattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert
som medföljer A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.
GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs
1-3, en A-bok för höstterminen och en.
9 okt 2015 . Barnen har även fått terminens första matteläxa och det är att göra läxa 1, sidorna
4-6 i ”Läxboken 2A, Mattedetektiverna”. I början finns en text för hemmet där ni kan ta del av
information kring upplägget i läxboken. När barnen löser problemlösningarna i olika nivåer så
är de viktigt att de visar hur de tänker.

Hitta bästa pris på Mattedetektiverna Läxboken 1A av Anna Kavén, Hans Persson, Lena
Palovaara, Mats Wänblad. isbn: 9789147101986.
Titta och Ladda ner Mattedetektiverna Läxbok 2A PDF EPUB e-Bok Online Gratis. Download
Anna Kavén Ebook PDF Free. LäroMedia Bokhandel Beställningskatalog Åk F 6 2014 by .
LäroMedia Bokhandel Örebro AB Beställningskatalog Åk F 6 2014 Val av beställningstyp *
Skolans namn * Normalbeställning Levereras.
mattedetektiverna läxboken 1b. ADLIBRIS. 63 kr. Click here to find similar products.
9789147101016 1B3B Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet
och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang. Mattedetektivernas
unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att.
Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de
matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang. Tre spår på samma sida .
Mattedetektiverna Läxboken 3A. Räkna med nyfikenhet Idén . formatet är 210x270 mm.
Ordboden passar elever från vårteminen åk 1 och framåt.
Där finns läsförståelsefrågor till texterna i läsebok B och C. Läxbok Läxboken gör det lätt för
föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns skrivuppgifter om innehållet i texten
att besvara hemma. Det här är den magiska berättelsen! Läseboken Den magiska kulan handlar
om vännerna Asta, Bea och Cesar.
Mattedetektiverna Lärarboken 1B. Räkna med nyfikenhet Idén med Uppdrag Matte är att utgå
från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Med
Mattedetektiverna vill vi väcka.
Köp böcker ur serien Uppdrag Matte - Mattedetektiverna: Mattedetektiverna Läxboken 3A;
Mattedetektiverna Läxbok 2A; Mattedetektiverna 1B Grundbok m.fl.
Jämför priser på Mattedetektiverna Läxboken 3B (Häftad, 2013), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Mattedetektiverna Läxboken 3B (Häftad,
2013).
Mattedetektiverna ingår i serien Uppdrag: Matte, en helt ny serie i matematik för förskoleklass
t. o. m. årskurs 9. Mattedetektiverna årskurs 3 består av: 3B. 3B 3A. 3A. 3B. 3B 3A. 2
grundböcker. 2 lärarböcker. 2 läxböcker. 3A. 2 deckarböcker. Läs mer på www.liber.se.
Best.nr 47-10119-1 Tryck.nr 47-10119-1. Anna Kavén A K.
Page 1. Mattedetektiverna Läxbok 2A bok - Anna Kavén .pdf. 48 antal sidor. ISBN:
9789147101054. Ladda ner: • Mattedetektiverna Läxbok 2A.pdf . Med Mattedetektiverna vill vi
väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett
inspirerande sammanhang. Tre spår på samma sida.
28 aug 2017 . Onsdag den 21/12 är terminens sista skoldag då slutar eleverna åk 1-3, 13.00.
Trevlig helg önskar vi på Tellus! Veckan som gick vecka . Ma-läxa: Läxa 7 i
mattedetektiverna. Fredag den 2/12 är det studiedag. Fritids hela dagen . Ma-läxa: Läxa 6 i
läxboken. Åter i skolan senast onsdag 9/11. Trevlig läslov.
Mattedetektiverna 1B Bashäfte, 5-pack (Uppdrag: Matte - Mattedetektiverna) von Anna Kavén;
Hans Persson; Lena Palovaara; Mats Wänblad bei AbeBooks.de - ISBN 10: 9147119497 - ISBN
13: 9789147119493 - Liber - 2015 - Hardcover.
Mattedetektiverna Läxboken 2B av Anna Kavén (ISBN 9789147101092) hos.
Adlibris.se.Fraktfritt Köp böcker ur serien Uppdrag Matte - Mattedetektiverna:
Mattedetektiverna 2B Mattedetektiverna Läxboken 1B; Mattedetektiverna Förskoleklassboken
m.fl. av Anna Kavén. Spiral, Svenska, 2011-08-18, ISBN 9789147101054.
Inbunden, 2011. Jämför priser på Mattedetektiverna Deckarboken 1 av Anna Kavén, Hans
Persson. . Eleverna ska lära sig använda matematiken i det dagliga
livet.KomponenterMattedetektiverna består av grundböcker, högläsningsböcker, lärarböcker,

läxböcker och träningshäften.GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok.
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