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Summit Matematik för introduktionsprogrammen och grundvux Summit är till för unga och vuxna elever som
behöver hjälp att klara grundskolans matematik. Bokens tydliga struktur och lättlästa text hjälper eleven att
behålla fokus. Summit sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå vilket gör det lättare
att klara kunskapskraven för matematik årskurs 9. Behåll fokus med tydlig struktur Med en tydlig struktur,
lugn layout och en lättförståelig svenska hjälper Summit eleven att behålla fokus och enkelt se sina framsteg.
Inga lösa blad att hålla reda på, ingen växling mellan lärobok och skrivhäfte. Eleven skriver direkt i boken och
ser sina lösningar ihop med uppgiften. Lättläst som stärker förståelse Summit är skriven på lättläst svenska.
Ord och begrepp är dessutom granskade med tanke på elever med annat modersmål. Eleven ser sina framsteg
När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här markerar och
utvärderar de själva varje avklarad etapp, och du som lärare har möjlighet att ge ditt omdöme direkt i elevens
bok. Base Camp och Check Point visar dem vägen genom matematiken på väg till toppen. Där går de i mål
och klarar kunskapskraven för årskurs 9. Elevnära exempel ger mening Exempel är ofta kopplade till saker i
elevens närhet och tankar om framtiden. Det kan handla om telefoner, transportmedel, lön för extrajobb eller
kostnader för bilskola. Matematiken blir konkret och meningsfull. Lärarmaterial med facit Summits
lärarhandledning ger dig som pedagog möjlighet att skapa en flexibel undervisning genom att till varje kapitel
i läroboken erbjuda: arbetsblad historikuppgifter laborationer kan du grunderna? konkretisering av det centrala
innehållet nationella provuppgifter svar och lösningar till läroboken. Digitalbok med inläst ljud Summit
matematik finns även som digitalbok med inläst ljud för elever som behöver få texten uppläst. Summit digital
bok kan på sätt hjälpa eleven med språkinlärningen."Drivkraften för mig är att se elevernas självförtroende
växa. Jag vill se dem sträcka på sig när de äntligen får lyckas i matematik." Anita Ristamäki, författare

Summit matematik kortfattat: Matematikläromedel för grundvux, årskurs 9, språkintroduktion och
förberedelseklass Matematik med ett sva-perspektiv Lättläst som stärker förståelse och självförtroende
Elevnära exempel Tydligt bildspråk och lugn layout Allt-i-ett-bok som eleven skriver i
Tietenkin tämä Matematikboken 2 A Elevbok PDF-latauskirja on erittäin mielenkiintoinen, jotta voit lukea.
Kommentarer Och Lösningar PDF. Summit är för elever som vill få behörighet till gymnasiet i matematik.
Elevbok Digital. 5 Blå Lärobok, 2:a uppl. 21 okt 2017. Summit matematik för introduktionsprogrammen och
grundvux. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Summit matematik Elevbok hos oss. Summit Matematik
Matte På Tuben; 16 videos; 722 views; Last updated on Sep 14, 2015;. Summit är till för unga och vuxna
elever som behöver hjälp att klara grundskolans matematik. 20/10/2015 · Succéteamet som står bakom en rad
framgångsrika läromedel lanserar nu Upptäck Mera Matte. Eleverna behöver resonera och diskutera
matematik.
Practical English (Heftet) av forfatter Anna Collins-Gustafsson. Matematik 1a 1b 1c A Bråk förkorta så
långt det går och förläng #. Mond Matematik M 1b Elevbok, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig Matematik
Tryckt punktskrift. Köp Praktisk Svenska Paketerbj Elevb. se. Köp Missa aldrig ett bra. Hur kan en sida i en
elevbok se. Nyckelord: Matematik, läromedel, analys, addition, subtraktion, strategi, uppgifter. Elevbok är
tänkt som ett.

