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Matematik Origo är en komplett serie matematikböcker för de studieförberedande programmen som gör det
lätt att arbeta med problemlösning, resonemang och förståelse. Matematik Origo består i varje kurs av tre
komponenter: en elevbok, en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov, Övningsblad och Aktiviteter.
Tydlig struktur och stort matematikinnehåll
Matematik Origo har en tydlig struktur och ett stort matematikinnehåll. Genomtänkta och realistiska uppgifter
utmanar eleven till fördjupad matematisk förståelse och ger eleven möjlighet att utveckla olika matematiska
förmågor. Stor vikt läggs vid problemlösning och matematiska resonemang.
• Varje kapitel inleds med aktuellt centralt innehåll och tydliga målbeskrivningar.
Kapitlet avslutas med ett test.
• Stort utrymme lämnas till förklaringar av matematiken. Teori och exempel är skrivna så att eleven lätt kan
följa med i framställningen.
• Boken innehåller varierade uppgifter på tre nivåer med problemlösning för alla. I slutet av varje kapitel
möter eleven större uppgifter som sätter matematiken i ett sammanhang och utmanar elevernas resonemangs-,
begrepps- och relevansförmåga.

Ett omfattande lärarstöd
Till varje elevbok hör ett gediget lärarstöd i form av en Lärarguide och kopieringsmaterialet Prov,
Övningsblad och Aktiviteter.
Läs mer om Matematik Origo på www.sanomautbildning.se/matematikorigo
Hovedmeny. Velkommen til Radius Digital Matematikk for småskoletrinnet. Grunnbok 1A; Grunnbok 1B
Under Multi Nettoppgaver 1-4 finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Her er 2b. Lag ditt eget symmetribilde
— nivå 1; Lag ditt eget symmetribilde — nivå 2 Her er 4b. Sammenheng mellom ganging og deling – nivå 1;
Sammenheng mellom ganging og deling – nivå 2 Smart øving - Lærende oppgaver. Jeg er så fornøyd med
Smart Øving, særlig det at jeg så lett får en oversikt over hva det er elevene ikke får til og slik. På Klyve skole
arbeider alle for å skape et trygt og positivt læringsmiljø som gir grunnlag for trivsel og læring. Elevene
opplever mestring hver dag. Her er 3a. Hopp med Fumle Frosk— nivå 1; Hopp med Fumle Frosk— nivå 2;
Hopp med Fumle Frosk— nivå 3 Høyfrekvente ord. Enkel: 100 vanligste ord : Enkel: 100 - 200 vanligste ord :
Enkel: 200 - 300 vanligste ord La oss hjelpe hverandre å finne fram til de gode lærebøkene i matematikk – og
om ingen gode finnes kan dette være en god inspirasjon for dem som ønsker å lage.
Finn areal og omkrets på hus og rom. 3 oppgaver med litt forskjellig vanskelighetsgrad.

