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Multi åpner for fleksibilitet i matematikkundervisningen ved å gi lærerne støtte og mulighet til å bruke ulike
undervisningsmetoder. Multi viser en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikken.
Multi vektlegger:
Varierte aktiviteter gjennom praktisk, utforskende og kreativt arbeid
Tilpasset opplæring innenfor læringsfellesskap
Tydelig fokus på kompetansemål i tråd med læreplanen
En best mulig faglig progresjon kapittel for kapittel og år for år
Bred og grundig elevvurdering som følges opp i undervisningen
Multi i hovedtrekk:
Knytter sammen teori og aktiviteter
Holder fokus hvert tema behandles grundig og over en lengre periode
Har korte og lettleste tekster
Tilpasser opplæringen til elever på ulikt faglig nivå
Har en konkret og brukervennlig Lærerens bok
Gir en presisering av målene i læreplanen til hvert kapittel

Multi hovedkomponenter per trinn:
Grunnbok A og B
Lærerens bok A og B
Oppgavebok
Merk at denne boken kan bestilles, men den vil ikke bli sendt ut før mot slutten av januar.
Her er Multi. Logg inn. Multi Under Smart tavle 1-7 finner du Elev, Lærer. Logg inn. Multi Multi Smartbok er
en digital versjon av læreboka. Elevene kan markere i teksten, søke, lage bokmerker og legge inn egne notater.
Hele boka er lest inn av. Nettoppgaver til læreverk i matematikk for 1. trinn legges ut i test-versjon til hjelp for
lærere som jobber etter denne modellen. 1. trinn 2. trinn Multi 5B, 2.utgave, Parallellbok, Smartbok. Multi 5
Parallellbok følger Multi 5 Grunnbok side for side. Det matematiske lærestoffet er tydeli. Multi utvikler
elevenes innsikt og kompetanse blant annet ved å knytte matematikk til praktiske situasjoner. Velkommen til
Tusen millioner 1-4 på nett! Tusen millioner Ny utgave 1-4 er Cappelens læreverk i matematikk for 1. til 4.
trinn. Her finner du oppgaver av tre. Holum skole, Kari Wichne. Besvar foreldreundersøkelsen ved å logge inn
på lenken under. Tast deretter inn brukernavnet du har fått utlevert fra skolen. Disse nettsidene trenger
Javascript og Adobe Flash for å fungere. Du må slå på Javascript i nettleseren din. På tilbudstorget til
haugenbok.no er det alltid mange gode bøker på tilbud. Lave priser og gode betalingsmuligheter hos Norges
raskeste nettbokhandel.

