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Matikkut 6 Dorrit Hansen Hent PDF Forlaget skriver: Matikkut 6 Ny lærerens bog er nu udkommet i en
tosproget udgave. Bogen er en vejledning til indholdet i Matikkut 6 Ny grundbog og Nyt arbejdshæfte.
Bogen indledes med skematisk oversigt til de emner, der berøres i grundbogen og arbejdshæftet, med
opremsning af indhold, organisering og materialer til undervisningen, og dernæst ligeledes et oversigtsskema,
der viser i hvilke emner, der arbejdes med de enkelte læringsmål.
I de nye Matikkut 6-materialer er der lagt vægt på, at eleverne skal opleve matematik som et fag, der også er
knyttet til hverdagen. Derfor er der udarbejdet temaarbejde, som tager udgangspunkt i mange oplevelser, som
eleverne kender fra deres liv. Det være sig fangst og fiskeri, vejret, ferie og andre områder fra elevernes
hverdag.
Ellers er denne lærerens bog, som de andre Matikkut Ny Lærerens bog, opbygget på samme måde, med
vejledninger til alle de emner, der er i den tilhørende grundbog og arbejdshæfte, med rigelig plads til lærerens
notater og med kopisider placeret bagest i bogen.
Facit til grundbog og arbejdshæfte findes også i lærerens bog.
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