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I elevboka finnes det tydelige læringsmål, slik at elever og foresatte vet hva elevene skal lære i hvert enkelt
kapittel. Hvert kapittel innledes med en tegneserie som inneholder en matematisk utfordring, spesielt egnet til
diskusjon. Underveis i kapitlet er noen oppgaver merket med nøkkelhull. Disse er spesielt godt egnet til å se
om elevene har forstått det som er sentralt i kapitlet, før kapitlet er ferdig. Den siste delen av hvert kapittel er
delt i tre ulike spor med forskjellig vanskegrad i vinklingene på stoffet, slik at alle elevene får passende
utfordringer.
Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver
og andre læringsressurser for elever, samt. Vi har besøkt hjemmesiden til læreverket Sirkel. Meget bra.
SIRKEL: Trinn 8-10 ABAKUS: Trinn 5-7 MATEMAGISK: Trinn 5-7 ABAKUS: Trinn 1-4 Kontaktlærere
7.klasse 2017-2018. 7A: IngerAnnette S. Barka. 7C: Bente Fiskå og Solveig Barka. 7D: Sveinung Gulestøl.
7E: Silje Fjelde Velkommen til matte.no. I tillegg til egenprodusert stoff finner du her linker til andre nyttige
nettsider innen faget matematikk. Siden blir bare periodevis oppdatert Tusen millioner Ny utgave 5-7 er
Cappelens læreverk i matematikk for 5.-7. trinn. Nettstedet er et supplement til grunnbøkene.
Her finner du oppgaver som er delt. Nettbasert øvingsprogram ; 20 emner ; Tre vanskelighetsgrader ; Rapport
for utskrift ; Poeng ; Over 8000 oppgaver ; Interaktiv oppgaveløsning ; Visuelle konkreter Her er Multi
Nettoppgaver 5-7. Del av en hel, del av en mengde – nivå 1; Del av en hel, del av en mengde – nivå 2 Onsdag
24. mai fikk vi besøk av 450 elever og lærere som med stor iver og kjempe innsats deltok i matematikktivoliet
vårt. 06.06.2017 Les mer ingen og middels, får du se et treningsbevis. Diplom får du når du klarer den raske.
Grunntall 1-10 er et helhetlig læreverk i matematikk for grunnskolen. Grunntall har tydelige eksempler og
oppgaver i ulike vanskelighetsgrader. Klar, ferdig, kjører.

