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Beskrivning
Författare: Mirvi Unge Thorsén.
Tallinjen består av fem delar och är tänkt att hängas upp på väggen, Denna tallinje har hål för
upphängningen. Det går också att arbeta med en del i taget.

Annan Information
Varannan vecka har eleverna matematikläxa som knyter an till de moment i matematik som vi
arbetat med nyligen. Bedömning. När vi arbetat med matematik under höstterminen bedöms
på vilket sätt du kan: • läsa av och markera tal på olika tallinjer i talområdet 0-100. • visa, rita
och beskriva tal med tiobasmaterial, 0-100.
I en logaritmisk skala blir avståndet mellan låga tal överskattat och avståndet mellan höga
underskattat. Det sker en utveckling av förmågan att placera talen mer linjärt hos barnen och i
andra klass placerar de flesta elever 0-100 linjärt på tallinjen. Eleverna går igenom denna
utveckling, från att använda sig av en logaritmisk.
Har skapat en grupp för oss som undervisar i de lägre åldrarna. .Välkomna att dela med er av
tips och idéer för att utveckla ämnet och undervisningen. See More. See More. Recent Group

FilesSee All · Tallinje 0-100.pdf. Last updated on 09/11/2017 by Lena Sundqvist. Recent
Group PhotosSee All · Madeleine Sjöberg's.
This Pin was discovered by Lena Sundqvist. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest.
Sätt upp tallinjen på väggen. Tallinjen är 2 meter lång, alla eleverna i klassrummet ser den
tydligt! Det går att skriva på tallinjen med en whiteboardpenna.
10 feb 2017 . Vi har jobbat med 100-rutan och satt upp en ny tallinje, 0-100. Vi har jobbat med
miniräknaren för att kontrollera uppgifter. På musiken har vi lyssnat på musik från olika
länder. Vi fick lyssna och sedan ställa oss vid en bild från det landet vi trodde musiken kom
ifrån. Show. Show. Show. Show. Show. Show.
Tallinje 0-100; 10-rutor; 30-ruta. Favorit matematik och Mera Favorit matematik. I Favorit
matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål.
Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra. Vill du kunna erbjuda vissa elever
eller kanske hela din klass ytterliggare utmaningar väljer du.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
Bokhandel på nätet med personlig service. Snabbt - Billigt - Enkelt.
18 jan 2015 . Material: en liten leksaksbil, talradsremsor 0-5, 6-10, 11-15 osv upp till hundra.
Syftet med övningen är att barnet i tidig ålder ska. träna på talraden 1-100 (utan att behöva
skriva talen själv); hoppa 10-skutt, 5-skutt mm på talraden. Övning: Laminera talradsremsor
upp till 100. Berätta för barnet att det ska.
Rejäl tallinje i whiteboard med siffror. Tavlan är tydlig och ger möjlighet att öka förståelsen
för räkneoperationer inom talområdet 1-100. Screentryckta röda och blå fält och 100 svarta
siffror och tvärstreck som markerar enhet. Längd 200 cm Höjd 20 cm. Penna ingår.
Detaljinformation.
Antalskonservation. * Grundläggande räkneprinciper. * Sambandet räkneord, talsymboler och
antal. * Kunna talraden till minst 20. * Räkna föremål i 2, 5 och 10 i taget. * Skriva, säga och
representera tal upp till flera hundra. * Användning av positionssystemet för att lägga till 100.
* Uppskattning av tal på tallinjen 0 - 100.
Talens värde inom talområdet 0-100. Förstå positionssystemet och kunna sätta. in talen 0-100
på en tallinje och i en 100ruta. sambandet mellan addition och subtraktion. likhetstecknets
betydelse. olika räknestrategier för addition och subtraktion. med tal inom talområdet 0-100.
strategier för enkel elvenära problemlösning.
Lektion : Tomma tallinjer. Författare: Malin Videhall Datum: 20 mars 2015. Senast uppdaterad:
23 mars 2015. Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik År: Grundskola år F–9. Lektionstyp:
Elevhjälp. Beskrivning. "Tomma" tallinjer med flera olika användningsområden. Var tionde
streck är extra tjockt. Jag har använt dem till att räkna.
Tusentals matteproblem för barn. Lek och lär dig matte i en rolig och spännande miljö.
Naturliga tal, talföljden 0-10 samt hela tiotal. 0-100, börja var som helst att räkna framåt.
Talföljden 0-20, börja var som helst och räkna framåt samt bakåt. Tallinjen 0-10 och tallinjen
hela tiotal 0-100. Talens grannar 0-20. Talkombinationer 0-10. Ordningstalen 1:a-10:e. Entalshopp. Storleksordna ensiffriga och tvåsiffriga tal.
Multi - Matematikk for barnetrinnet - Gyldendal Undervisning.
ska ställa sig på tallinjen. År 4 skulle först arbeta inom talområde 0-100 och sedan 0-. 1000. År
5 och 6 inom 0-1000 och sedan 0-3 (även decimaltal). Uppgiften kan också göras tvärtom,
eleven ställer sig på tallinjen och kompisarna får bedöma var han/hon står. Elevens tal kan då
vara bestämt av läraren eller eleven själv.
9 nov 2015 . Tallinjen och positionssystemet. Vi värmer upp på matematiken och ramsräknar

0-100 med hjälp av våra tallinjer! Vi stannar upp och observerar hur talen ser ut på tallinjen.
Vi hoppar även tioskutt till 100 på tallinjen. Idag har vi fortsatt arbetet med positionssystemet
och övat på att uppskatta och räkna olika.
tallinje och kan ange varje. 0-100. siffras platsvärde, t.ex. 67=60+7 med hjälp av exempelvis
pengar. förstå begreppen hälften kan med konkret material så mycket och dubbelt så visa att
en mängd är hälften mycket. eller dubbelt så stor som en annan mängd. ordningstal. kan säga
dagens datum med hjälp av almanackan.
Talområde: 0-100. 3.Talgoxe. Öka/Minska till ett visst tal! Talområde: 0-100. 4.Bofink.
Öka/Minska med 1, 2, eller 3! Talområde: 1-100. 5.Svala. Vilket 10/5-tal? Talområde: 1-100.
6.Skata. Öka/Minska till rätt 10/5-tal! Talområde: 1-100. 7.Mås. Placera ut talen på tallinjen,
med förslag! Talområde: 0-100. 8.And. Placera ut talen.
Skriv rätt tal på linjen. 7, Bonnier Utbildning och författarna. Arbetsblad 1:1. Hela tal på
tallinjen. Skriv rätt tal på linjen. Arbetsblad 1:1 Hela tal på tallinjen 1 Skriv rätt tal på linjen. 55
0 50 100 2 0 10 20 3 0 100 200 300 100 200 5 1 000 2 000 6 50 000 60 000 7 100 000 200 000
Arbetsblad 1:2 Positionssystemet 1 Skriv talen.
På denna sida hittar du material för utskrift. Allt material kan skrivas ut och användas både
hemma och i skolan.
tal, mellan vilka undervisningen sker, exempelvis 0–10, 0–100. I denna text används begreppet
på det viset, alltså för att ange de lägsta och högsta tal som eleverna för- väntas uppfatta och
hantera. Vi diskuterade erfarenheter av elevers uppfattning om att det finns en redan på
förhand bestämd steglängd och att en tallinje.
Annan Information. Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100). Om
Läsuppgifter/problemlösning i Lgr 11… Syfte Undervisningen ska bidra till att eleverna
utvecklar intresse för. Kunna storleksordna heltalen mellan 0 -100 samt positionera dem på
tallinjen. - Kunna uppåträkna 10 i taget, från 0 till 100. Beträffande räkning:.
Avläsa tallinjen inom talområdet 0-100. Avläsa enklare diagram och tabeller. Geometri: Kunna
formerna kvadrat rektangel, triangel och cirkel. Kunna mäta en sträcka. Begreppet omkrets.
Beräkna omkrets på kvadrat, rektangel och triangel. Längd: Känna till m, dm och cm. Utföra
mätningar i m, dm och cm. Vikt: Känna till kg.
30 Mar 2014 - 26 sec - Uploaded by Ronnby05Tallinjen - Duration: 6:36. I skolan med Per 426
views · 6:36 · NTA uppdrag 6 .
Show more! Go to the productFind similar products. VSN452010. tallinje 1 20 hopfogbar lär
& lek malmö. LAR‑LEK. 95 kr. Click here to find similar products. VSN452010 Show more!
Go to the productFind similar products. beta7558 beta0721 beta1399 beta0859 beta8501.
tallinje vägg 0 100 matematik. BETAPEDAGOG.
Denna tallinje passar utmärkt att sätta upp på väggen. Miljömärkt tallinje liten 0-31. ISBN: 97891-86611-13-2. Format: 840 mm x 100 mm. Fyrfärg F-pris: 35,00 kr. Denna tallinje är tänkt att
eleven ska ha på bänken. Miljömärkt tallinje 0-100. ISBN: 978-91-87701-62-7. Format: 4 meter
lång, 195 mm hög. Tallinjen består av.
Att klara av additioner och subtraktioner inom talområdet 0–100 med hjälp av analogier. .
Talen 0–100. • Talbegreppet. • Att bygga och dela upp tal. • Att läsa och skriva tal. • Att
jämföra tals storlek. • Dubblering och halvering av tal. • Talföljder och talgrannar ... Bygg
talföljder med färgstavar och en tallinje med fåra och.
24 jan 2016 . Uppgiften var att eleverna skulle bedöma tals relativa storlek och placera dem på
en tallinje inom talområdet 0-100. Vi spände upp en lina i klassrummet som fick symbolisera
en tallinje. Därefter fick alla i klassen varsitt sifferkort med 100-tal och 50-tal som de skulle
fästa på ett lämpligt ställe på tallinjen.
2 jun 2017 . Pris: 393 kr. Häftad, 2017. Finns i lager. Köp Tallinje 0-100 av Mirvi Unge

Thorsén på Bokus.com.
Intensivträna digitalt |. Taluppfattning 1-100 |. Tallinjen 0-100 |. Tallinjen 0-100 |. Öva igen |
Avsluta | Skriv ut. Nästa. Rätta. Resultat. Avsluta. Tid. Skriv talens granne. __ 90 91.
svarsalternativ 1. svarsalternativ 2. svarsalternativ 3. svarsalternativ 4. svarsalternativ 5. Rätt
svar: Ditt resultat. Antal poäng: rätt av möjliga. Tid:.
Skriva talen 0-20. Skriva talen 0-100. Bestämma mängder 0-20. Uppdelning av mängder 0-20.
Addera tal mellan 0-10. Addera tal mellan 0-20. Addera tal mellan 0-100. Addera tal mellan 010 000. Olika namn för talen 1-10. Tallinjen 0-100. Talområdet 0-10 000. Addera decimaltal.
Skriva stora tal ex miljoner och miljarder.
30 sep 2016 . Hejsan! I matematik har vi arbetat med att rita och räkna benämnda uppgifter
samt tränat på strategier för problemlösning. Vi har repeterat addition och subtraktion inom
talområdet 0-100 med och utan tiotalsövergångar. Många av barnen väljer att ta stöd av
hundrarutor och tallinjer då de arbetar. Vi arbetar.
Tallinjen består av fem delar och är tänkt att hängas upp på väggen, Denna tallinje har hål för
upphängningen. Det går också att arbeta med en del i taget..
27 jan 2017 . På banden sätter jag klädnypor som jag skrivit olika tal på. Här finns exempelvis
talområdena 0–100, 0–200 och 0–1 000. Det finns också tallinjer med tal i bråkform och
decimalform. När eleverna tar ett band med klädnypor ska de sitta i oordning. Syftet är att
eleverna ska placera klädnyporna i ordning på.
Vår affisch i storleken 50*70 cm ger en härlig överblick över bilderna till alla tal mellan 0 och
hundra. Affischen förstärker metoden som används i övriga matematik-produkter (tallinjen,
10-kompisarna och multiplikationstabellen). Copyright © 2015. Mappia - visuella lärstrategier.
Denna hemsida skapades med Hemsida24.
Denna pin hittades av Lena Sundqvist. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.
28 feb 2010 . Tallinje, -10 till 10 · Tallinje 0–100, flera olika tallinjer 0–100. Positionskort ·
Spelplan 1-2-3-2-1 · Spelplan med 1 och 2 prickar · 0 till 9 prickar ordnade som på Domino 9
· Ansikten · Rektangelformationer för multiplikation · Termometer, -5 till 5 · Termometer, -10
till 10 · Termometer, -35 till 35 · Bråkkort, från.
Talen 0-100. Vi jobbar mycket med 100-mattan och tallinjen 0-100 nu och hoppar, hoppar,
hoppar 10-hopp från alla möjliga håll. Upplagd av Ekbergabloggarna Kerstin och Lotta kl.
17:10 · Skicka med e-postBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest.
Vi har arbetat med tallinjen 0-100. Upplagd av Diamanten Röd kl. 05:23 · Skicka med epostBlogThis!Dela på TwitterDela på FacebookDela på Pinterest. Inga kommentarer: Skicka
en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida. Prenumerera på: Kommentarer till
inlägget (Atom). Bloggarkiv. ▻ 2017 (45). ▻ juni (8).
15 okt 2012 . 2 cm-rutat papper. Prickpapper Prickpapper 2 cm. Isometriskt prickpapper.
Isometriskt prickpapper 25 mm, lämpligt vid exempelvis arbete med multilinkkuber. Talkort
Tallinje, 0 till 10. Tallinje, -10 till 10. Tallinje 0–100. Tangram med 6,8 och 10 cm sidor.
Tangram Termometer, -5 till 5. Termometer, -10 till 10
11 sep 2012 . Han har vidare behov av träning i antalsuppfattning 0-10, förståelse för tallinje 0100 och hur tal kan delas upp och användas. Han behöver hjälp att förstå lekens regler och hur
andra barn tänker. Han behöver även hjälp att hålla fokus, träna på att klä av och på sig samt
organisera sitt material och sina.
Tallinje 0-100. Av Mirvi Unge Thorsén. Bok- presentation: Tallinje 0-100. Författarpresentation: Mirvi Unge Thorsén. Häftad. Finns i lager, 506 kr. Utgåvor. Häftad. Förlag:
Askunge Thorsén förlag. Lagerstatus: Finns i lager. Utgivningsdatum: 20170602.
9789187701627. Bok: 298970. Anmäl textfel. Dölj Anmäl textfel.
15 aug 2016 . Konstruera tallinjer tallinjer med udda tal 1 3 5 7 9 . tallinjer med jämna tal 2 4 6

8 . tallinjer med intervall 5 dvs 0 5 10 15 20 25 . tallinjer med intervall 10 dvs 0 10 20 30 40 .
tallinjer med intervall 25 dvs 0 25 50 75 100 . tallinjer med intervall 100 dvs 0 100 200 300 .
tallinjer med intervall 500 dvs 0 500.
I Repstegen Taluppfattning 0-100 finns följande moment: siffra och tal, tallinjen, udda och
jämna tal, uppdelning av talen 1-9, talet 10, tiokompisar, är lika med/är inte lika med, större
än/mindre än, talen 11-20, dubbelt/hälften, uppdelning av talen 11-20, tiotalen 10-90, talen 199 samt talet 1. Repstegen passar dig som:
När vi är klara med området så förväntas du kunna räkna tiotal, kunna fylla i ett
stapeldiagram, kunna tiotalsramsan 0-100 framåt och bakåt, kunna tiotalens grannar, kunna
öka och minska med tiotal på och utan tallinje, kunna handla saker som kostar hela tiotal,
kunna tiotalskamraterna, kunna använda större än och.
Här kommer blandade pinterest-tips för hur man kan jobba med talet 10 och tiokompisarna i
matematiken! Jag har i flera år arbetat med läromedlet Eldorado i.
12 maj 2014 . Träna Talordning och Tiotalsövergång gratis i spel online. Här kan du träna på
vilket tal som kommer före och efter, dvs vilka tal som som är det givna.
4 Införskaffande av läromedel. Laborativt material till eleverna i årskurs 1-3 , 513 elever för att
användas i projektet: Jämförbjörnar samt tips och idéhäfte. ¿Racerspelet¿, spelplan, tärning
och fordon. Tallinje 0-100 till tavlan, en per klass 1-3. (och magnettejp). Tallinje 1-20, alla
elever i åk 1 samt 5 st/klass till år 2 och 3.
Lektioner, övningar och undervisningstöd som passar för interaktiva skrivtavlor eller vanlig
dator.
Jag ritar grafer utifrån data i en tabell. Jag placerar ut rationella tal på en tallinje. ( Bråktal) .
Jag kan räkna våra 4 räknesätt med tal inom talområdet 0-100 000. Jag löser problem med
algebra som redskap . Jag sätter in och läser av tal i bråkform, decimaltal och procent på en
tallinje. Jag adderar och subtraherar bråk med.
40: Problemlösning. 40: Samlade problemlösnings-. 83. uppgifter. 5KAPITEL. 84. 41 Tiotal.
85. 42: Dubbelt och hälften. 86. 42: Dubbelt och hälften. 87. 43: Ental och tiotal. 88. 43:
Problemlösning. 89. 44: Tallinjen. 90. 44: Talen 0–100. 91. Jämna och udda tal. 92. 46: Att
jämföra tal. 93. 46: Problemlösning. 94. 47 Talmönster.
Skolår 1. Talbegreppet 0-100, räkneuppgifter inom talområdet 0-100, taljämförelse, talföljder
och serier, symmetri, jämförelse, gestaltning, mätningar, hälften och dubbelt, tidsbegrepp och
klocka, tolkning av diagram, problemlösning och testa dina kunskaper. Skolår 2. Talbegreppet
0-100, tal på tallinjen,.
10 aug 2017 . Talraden före/efter, storleksordna tal, tallinje, olika representationer av tal,
beräkna additions- och subtraktionsuppgifter. Röd. Talområde 0–20. Talraden före/efter,
tallinje, dela upp tal, beräkna additions- och subtraktionsuppgifter. Grön. Talområde 0–100.
Talraden före/efter, olika representationer av tal,.
Tallinjen. Postat 14 september, 2017 av Maria Widarsson. Igår på matten pratade vi om
tallinjen. Vi tejpade upp en egen linje på golvet som sträckte sig från 0-100. Eleverna fick
sedan skriva egna hemliga tal på sina papper och sedan placera sig på tallinjen bör de tyckte att
de passade med sitt tal. Det var lärorikt och.
Tallinje, -10-10. Pris: 12,00 euro. -10-10. Plast, 10 st/pak, 55x4,5 cm. Produkt kod: E50509.
FÃ¶rstora bilden. Tallinje, 0-20. Pris: 12,00 euro. 0-20. Plast, 10 st/pak, 55x4,5 cm. Produkt
kod: E50522. FÃ¶rstora bilden. Tallinje, 0-10. Pris: 12,00 euro. 0-10. Av plast, 10 st/pak,
55x4,5 cm. Produkt kod: E39770. FÃ¶rstora bilden.
Taluppfattning 0–100. • Äldre talsymboler. • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0–
100. • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–20. • Likhetstecknets betydelse .. och

repetition, t.ex. tallinje, klocka, pengar och knappar för antalsräkning. Vi lär – pedagogiskt
illustrerade genomgångar av det nya som ska.
. Fyra räknesätten · Geometri · Klockan · Logiska block · Matteben · Matteböcker · Mattekort
· Mattelek · Miljövänliga produkter · Miniräknare · Multilink · Mätning · OH Material · Pengar
· Positionssystemet · Rörelsematte · Schubitrix · Smart Chute · Sortering · Tallinjer ·
Taluppfattning · Tavelutrustning · Timglas · Vågar · Volym.
20 aug 2017 . Enkla spel utvecklar barns matematiska kunskaper | Enkla bräd- och kortspel
fungerar utmärkt för att utveckla förskolebarns lärande i matematik. Det visar…
Tallinjer visualiserar tal på en graderad linje och är ett hjälpmedel som visar hur tal förhåller
sig till varandra.
14 mar 2017 . Vi har arbetat mycket med tallinjen 0-10 och har nu börjat utöka till tallinje 0-20.
Under denna del av lektionen fick eleverna skapa egna mattetal där svaret . I matten har vi
denna vecka börjat med subtraktion i talområdet 0-100. För att repetera strategierna som vi
arbetade med i 1:an så använde jag mig.
. bilder för övningar i kombinatorik Bråkdelarna (halvor, tredjedelar, fjärdedelar och
sjättedelar) Tallinje 0-100 10-rutor 30-ruta Favorit matematik och Mera Favorit matematik I
Favorit matematik arbetar alla elever tillsammans med samma lektion och matematikmål.
Undervisningen blir effektiv och eleverna lär av varandra.
Tallinje videos published on Warebu. . tal inledning, tallinje mm · @MC Matte, NO, Teknik
och lite IT - 1.1 Negativa tal inledning, tallinje mm · Negative tall - tallinje. @Dordi Askildsen
- Negative tall - tallinje · MatteSvenne - Tallinjen heltal . @Ronnby05 - Tallinje 0-100; 1 ·
Tallinje. @Knut Søråshøgda - Tallinje · Tallinje flipp.
21 feb 2011 . Det matematiska området som eleverna ska arbete med är addition och
subtraktion inom talraden 0-100 med ett fokus på mönstret som finns inom tiotalsområdena.
Framförallt betonas hur addition . Talens grannar är de tal som kommer ett före eller ett efter
talet på exempelvis tallinjen. Med dubblor anses.
7 - Tal - Decimaltal på tallinjen. Här använder vi tallinjen för att förstå hur storleken på olika
decimaltal hänger ihop med varandra. connectYoutube - Tal 1. Tallinje. 3 years ago - Maja
Lin.
Med hjälp av boken Framsteg - Tal och talsystem kan du undervisa på ett konkret och
strukturerat sätt och hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematiksvårigheter att ändå
behärska grundläggande räknefärdigheter, inom områdena begreppsuppfattning, tal- och
antalsuppfattning. (0-100). Layouten är tydlig och.
22 apr 2003 . Talområdet 0-100. Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0-100. Addition
Stora Plus 0-20. Subtraktion Stora Minus 0-20. Addition med tiotalsövergång 0-100.
Multiplikation upp till 5 x 5. Positionssystemet. Tallinjen. Hälften och dubbelt. Räknesagor.
Problemlösning. Huvudräkning. Överslagsräkning.
. Fyra räknesätten · Geometri · Klockan · Logiska block · Matteben · Matteböcker · Mattekort
· Mattelek · Miljövänliga produkter · Miniräknare · Multilink · Mätning · OH Material · Pengar
· Positionssystemet · Rörelsematte · Schubitrix · Smart Chute · Sortering · Tallinjer ·
Taluppfattning · Tavelutrustning · Timglas · Vågar · Volym.
Inläggsnavigering. ← Föregående Nästa →. Arbete med tallinjen 0-100. Galleri. Posted on juni
10, 2016 by sandra. Annonser. Share this: Twitter · Facebook · Google. Gilla. Gilla Laddar.
Det här inlägget postades i Uncategorized av sandra. Bokmärk permalänken. Kommentera
Avbryt svar. Skriv din kommentar här.
Stor tallinje Bordsmodell, 3 st. Tallinje 0-100 cm (meterlinjal), 3 st. Tärningar, 12 st. Tallinje 021, 3 st. Tallinje 0-31, 3 st. Talkort (kortlek) 0-100, 1 st. Lärarhandledningen innehåller: En
omfattande handledning än tidigare utgåva och många fler aktiviteter (tips och idéer) som

stöder alla delar i Numiconlådan. Säljs separat.
1 sep 2015 . 1000 på en tallinje. Jag kan placera talen 0-. 100, 101- 200, 201-300 osv i en
hundraruta. Jag förstår hundratal, tiotal och ental för talen 0-1000. Begrepp C . 0-100 addition
& subtraktion med algoritm. Jag kan med stöd räkna ut enklare uppgifter med algoritmer.
23+54= 67-31= Jag kan räkna ut enklare.
Tallinjen består av fem delar och är tänkt att hängas upp på väggen, Denna tallinje har hål för
upphängningen. Det går också att arbeta med en del i taget.
34. MATEMATIK. TALLINJER Bordsmodell. Väggmodell. TALLINJE 0-100. Tallinje som
TLE-850110 men med storleken 100 x 3 cm. Säljes i 6-pack. TLE-850120 6-pack Pris: 135:TALLINJE 0-100. Sätt upp den i klassrummet. Fäst den även på whiteboardtavlan med
magneter eller några bitar magnettejp/magnetfilm på.
Ny version av vår egna tallinje i rullbar whiteboardplast, nu med t. 215,00 (268,75). Mer info.
Tallinje 0–100, väggmodell stor 310 cm - 7762-410-3. Vår nya väldigt tydliga tallinje i stadig
whiteboard med tryckta si. 299,00 (373,75). Mer info. Tallinje neutral, väggmodell, whiteboard
- 7762-411-0. Tallinje i whiteboardplast.
Pris: 486 kr. övrigt, 2017. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Tallinje 0-100 av Mirvi Unge
Thorsén (ISBN 9789187701627) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Vi plasserer brøker på en tallinje. 95%. Tallinje. DOWNLOAD THIS VIDEO · Tallinje. 88%.
Uppdrag Tallinje. DOWNLOAD THIS VIDEO · Uppdrag Tallinje. 100%. Tallinje 0-100; 1.
DOWNLOAD THIS VIDEO · Tallinje 0-100; 1. 81%. kap2 tallinje. DOWNLOAD THIS
VIDEO · kap2 tallinje. 99%. Matematikk 1P - 1.1.0- Tallinje.
Mera Favorit matematik 2A av Asikainen, Katariina: Favorit matematik är ett basläromedel i
matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland
där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna. Materialet är helt
anpassat till Lgr 11. Tillsammans med Skatan.
100. 99. 98. 97. 96. 95. 94. 93. 92. 91. 90. 89. 88. 87. 86. 85. 84. 83. 82. 81. 80. 79. 78. 77. 76.
75. 75. 74. 73. 72. 71. 70. 69. 68. 67. 66. 65. 64. 63. 62. 61. 60. 59. 58. 57. 56. 55. 54. 53. 52. 51.
50. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 31. 30. 29. 28. 27. 26.
25. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17.
Tallinjen 0-20 och 0-100. Här får ni två tallinjer med rullgardiner från höger och vänster. Den
första är 0-20 i entalssteg och den andra är 0-100 i tiotalssteg. Klassen kan lära sig ramsräkna
0-20 framlänges och baklänges i kör och samtidigt kan man flytta en av rullgardinerna. Sedan
kan man göra samma sak med 0-100.
Talområde 0-100. Uppskattning. Förståelse för tecknen för addition och subtraktion. Problem
inom talområdet. 2- och 10- hopp. Jämna/udda tal. Dubbelt. Tiotal. Bygga tal. Enkla
textuppgifter . situationer (Yatzy). ÅK 4. Problemlösning inom talområdet 0-100, . Förstå en
tallinje, även negativa tal. Avrunda fyrsiffriga tal till.
Eleverna ska ges förutsättningar att kunna förklara vad som menas med begreppet bråk av en
hel och bråk av ett antal, kunna rita ut bråk på en tallinje, känna till olika forntida sätt att räkna
. Räkna till 100 tillsammans i klassen, visa på tallinjen. . Kunna utföra additioner och
subtraktioner i huvudet inom talområdet 0-100.
Syfte. Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och
metoder. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Välja
och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Automatisera tallinjen 0-100.
5. • Addition med tiotalsövergång. • Subtraktion med tiotalsövergång. 7. 13–17 5. • Övning
och befästning av tiotalsövergång. • Geometri (vikning, konstruktion, ritning, identifiering och
benämning av kroppar, figurer och grundbegrepp, enkel spegling). 8. 18–21 4. • Talen 0–100.

• Tiobassystemet. • Mätning: centimeter, meter.
28 apr 2013 . På den här sidan kan du öva talraden i en hundraruta. Du ska fylla i alla udda tal.
Lätt variant: Fyll i från vänster till höger, uppifrån och neråt. Svårare variant: Fyll i talen
uppifrån och nedåt. Klicka på gröna knappen så kan du göra allt på datorn.
Talen 0-100. Jämna och udda. Storleksjämförelser. Talföljder. ÄMNESSPECIFIKA
BEGREPP/PERSONER hälften så många. O dubbelt så många addera . Addition och
tiotalsövergång mindre än. Subtraktion från hela tiotal likhetstecken sedel. Subtraktion med
tiotalsövergång mynt talmönster tallinje tvåsiffrig växla.
7 sep 2016 . Nu ska ni få se vad alla korkar ni hjälpt mig att samla har använts till. Idag har
tvåorna tillsammans med Ulrika använt de 100 första korkarna. Jag har märkt alla korkar med
talen 0-100. På mattelektionen hällde Ulrika ut alla korkarna i en hög. Eleverna fick uppgiften
att lägga alla korkarna i en tallinje.
Kunna räkna, känna igen och skriva alla tal inom talområdet 1-100. - Kunna räkna baklänges
från 20 till 0. - Kunna storleksordna heltalen mellan 0 -100 samt positionera dem på tallinjen. Kunna uppåträkna 10 i taget, från 0 till 100. Beträffande räkning: - Kunna räkna i huvudet
inom talområdet 0-20 gällande subtraktion.
30 jan 2014 . Vi tränar tiotalen med hjälp av material och skutt. Tallinjen och taltavlan används
och dessutom är det viktigt att kunna räkna framåt och bakåt utan att tveka. 2.Arbete med
talområdet 11-20. Vi bygger tal med tiotal och ental, söker åt dem på tallinjen. Träna tal före
och efter. Vi gör tanketavlor om talen, tex,.
8 apr 2015 . De heter Sharif, Suaad, Shaza, Hamza, Rita, Rim och Mohammed. De kom från
Syrien och Palestina till Sollerö skola. Till mattelektioner och läsning.
Det kan vara att utläsa ett tal på tallinjen, ett värde på en våg eller ett skrivet tal i en uppgift. Att
läsa tal . Eleven kan placera ut tal mellan 0-1000 på en tallinje och delta i resonemang kring
talens placering .. Kunna tolka och skriva räknesagor med matematiska uttryck i addition och
subtraktion inom talområdet 0-100.
Vit tallinje med intervallet 0-100. Bandet är 1 meter långt och tillverkat av tålig plastfolie. En
tallinje kan utveckla barnets förståelse för tal och för tale.
tallinjer med intervall 10 dvs 0 10 20 30 40 . tallinjer med intervall 25 dvs 0 25 50 75 100 .
tallinjer med intervall 100 dvs 0 100 200 300 . tallinjer med intervall 500 dvs 0 500 1000 1500 .
tallinjer med intervall 1000 dvs 0 1000 2000 . tallinjer med decimaltal dvs 0,1 0,2 0,3 0,4 .
tallinjer med negativa tal dvs –1 –2 –3 –4 .
LÄROPLAN I MATEMATIK FÖR GRUNDSKOLAN I ESBO. Centralt innehåll. Åk 1. Tal
och räkneoperationer. • talområdet 0-20 (0-100) och tallinjen. • läsa och skriva siffror, tal och
tecken. • talens egenskaper t.ex. uppfatta antal, klassificera, kombinera, jämföra och ordna o
lika många, fler, färre, flest och det minsta antalet.
6 okt 2012 . Eleverna ska nu behärska talområdet 0-100. Det innebär att de kan utnyttja sina
kunskaper inom talområdet 0-10 och om positionssystemet för att förstå uppbyggnaden av
talraden.
Tålig tallinje som är numrerad 0-100. Avtorkningsbar – skriv och sudda med
whiteboardpenna. Tränar taluppfattning, att se talmönster, hoppräkning m.m. Mått:.
Syftet är att få en uppfattning om att eleverna behärskar uppåt- och nedåträkning med
hundratalsövergång, kan använda positionssystemet för att lägga till 100, uppskatta tal på
tallinje 0 -100, generaliserad tabellkunskap gällande addition och subtraktion och skriftlig
addition med tiotalsövergång och subtraktion med.
Matematik 0-100! Vår favorit är matematik! Vi arbetar med både addition och subtraktion
inom talområdet 0-100. Vi laborerar och samtalar om räknestategier. . Tallinjen! Inom
matematiken arbetar vi med tallinjen. Här spelar vi mattespel i par. Vi kastar tärning och

förflyttar oss på tallinjen. Den som först kommer upp till 20.
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