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Matematik for mig - dele er fyldt med regnehistorier,´tage væk´ opgaver, dele og ´gå op´ opgaver. I hæftet
findes en side for side vejledning til forældrene med måder at forklare opgaverne på og der er kopisider med
tællekort, prikkort, positionskort og spil. Alt sammen noget der gør løsning af opgaverne sjovere, lettere og

mere konkrete.

Matematik for mig er en serie hæfter som I kan sidde med hjemme. Det er et materiale der er udviklet til børn
der har lidt vanskeligheder ved faget matematik eller enkelte af regnearterne. Illustrationerne er tydelige,

tempoet roligt og opgaverne bliver anskuet fra mange forskellige vinkler. I hvert hæfte er der en side for side
vejledning til forældrene. Perfekt som supplerende materiale efter skoletid, hvis enkelte emner eller faget

føles lidt svært eller hvis man bare har lyst til lidt ekstra matematik.

Materialet er udviklet i samarbejde med Alinea - Danmarks førende undervisningsforlag.
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