
Multi 1A
Hent bøger PDF

Bo Kristensen

Multi 1A Bo Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: MULTI 1A - Kopimappe er en del af
matematiksystemet MULTI til 1. klasse. 

MULTI 1A - Kopimappe indeholder tre typer af kopiark: opgaveark, aktivitetsark og lærerevalueringsark, der
knytter sig til de syv kapitler i MULTI 1A - elevbog. Opgavearkene knytter sig til opgaverne i elevbogen og
giver mulighed for at arbejde mere med de faglige mål. Opgavearkene rummer muligheder for differentiering,

og der er direkte henvisninger til dem fra elevbogen. 

 Aktivitetsarkene knytter sig til aktiviteterne i elevbogen. En del af arkene er der direkte henvisninger til fra
elevbogen, mens andre giver mulighed for at udvide arbejdet med aktiviteterne. Lærerevalueringsarkene er

lærerens værktøj til den løbende evaluering og i skole-hjem-samarbejdet.

Til hver af de syv evalueringssider i elevbogen findes der et lærerevalueringsark, hvor læreren kan afkrydse
og notere den enkelte elevs udbytte af undervisningen og handleplan for elevens videre udvikling. 

Ved køb af kopimappen får du samtidig tilsendt et link, hvor du kan downloade en e-bog i form af en pdf-fil,
af samtlige kopiark i farver.
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