Forlaget Hauboundervisning
Matematiklærerens Spilleværksted
- 0. – 10. klasse

Matematiklærerens Spilleværksted

Matematiklærerens Spilleværksted indeholder spil med matematikfagligt indhold,
oplæg til selv at fremstille spil, æsker mv.

NYHED

Fri kopiering på skolen.
Kopiret forudsætter, at skolen har købt materialet.
>> BEMÆRK <<

Matematiklærerens Spilleværksted
6. klasse

Bog i A4-format:
198 kr./stk.

Bog med cd:
298 kr./stk.

Anmelderne skrev:
2. klasse

7. klasse

Matematiklærerens Spilleværksted findes i to udgaver – med
og uden cd. Cd indeholder alle
elevark, spil m.v. som pdf-fil til
brug ved udskrivning, fælles
præsentation på storskærm eller til digital oplæsning for læsesvage elever.

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 1. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 2. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 3. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 4. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 5. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 6. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 7. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

’Mat. Spilleværksted for 8. kl.’

___ stk. Bog 198 kr.

___ stk. Bog + cd 298 kr.

Navn/skole: ______________________________________________
Att.: ____________________________________________________
Adresse: ________________________________________________
Postnr. og by: ____________________________________________
Tlf.: ______________________ EAN: 579_____________________

4. klasse
Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10
E-mail: info@hauboundervisning.dk

’Mat. Spilleværksted for 0. kl.’

’Mat. Spilleværksted for 9.-10. kl.’ ___ stk. Bog 198 kr. ___ stk. Bog + cd 298 kr.

Med ’Matematiklærerens Spilleværksted’
får man… en dejlig bog med spændende
spil, der bestemt kan anbefales at få fat i.
3. klasse

- for 0. – 10. klasse

8. klasse

Denne udgivelse er et frisk pust til den daglige undervisning og en god igangsætter i
et emne, der af mange anses for at være
tungt og svært gennemskueligt. Sandsynlighed, kombinatorik og strategi er her
gjort overskueligt og let tilgængeligt gennem mange og gode spilaktiviteter.

Forlaget Hauboundervisning:
www.hauboundervisning.dk

Bestillingsliste. Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

>> BEMÆRK <<

Matematiklærerens Spilleværksted kan
benyttes som værkstedsarbejde, som
faglig adspredelse gennem skoleåret
eller som emnemateriale, hvor spil og
problemløsning er omdrejningspunktet.

1. klasse

Forlaget Hauboundervisning

- 0. – 10. klasse

Matematiklærerens Spilleværksted arbejder målrettet med, at eleverne opnår kompetencer inden for områderne strategi,
problemløsning, talbehandling, tilfældighed og chance.

0. klasse

Solid faglig undervisning i den pædagogiske overhalingsbane

5. klasse

Forlaget Hauboundervisning:
www.hauboundervisning.dk

9. – 10. klasse

Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10
E-mail: info@hauboundervisning.dk

Forlaget Hauboundervisning:
www.hauboundervisning.dk

Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10
E-mail: info@hauboundervisning.dk

MATEMATIK

Forlaget Hauboundervisning

Forlaget Hauboundervisning

Solid faglig undervisning i den
pædagogiske overhalingsbane

Solid faglig undervisning i den
pædagogiske overhalingsbane

Andre gode tilbud fra Forlaget Hauboundervisning

NYHED

Storyline i matematik
Børnebyen
- faglig storylineundervisning 2. - 6. kl.

Forlaget Hauboundervisning
Kærlodden 1
8320 Mårslet

318 kr. inkl. cd

Matematiklærerens Hjernevrider

Matematiklærerens
Spilleværksted

- spil og grublere 2. – 10. Klasse
Bind 1:
Bind 2:
Bind 3:
Bind 4:

2. – 4. klasse
4. – 6. klasse
6. – 8. klasse
8. – 10. Klasse

198 kr/stk. uden cd

Kopimateriale til fagligt arbejde med:
298 kr/stk. med cd

Matematiklærerens Julekalender

x
x
x
x

Talbehandling
Strategi
Problemløsning
Tilfældighed og chance

- spil og grublere 1. – 10. Klasse
Bind 1:
Bind 2:
Bind 3:
Bind 4:

1. – 2. klasse
2. – 4. klasse
4. – 6. klasse
6. – 10. klasse

198 kr/stk. uden cd

298 kr/stk. med cd

Læs mere om forlagets udgivelser og bestil materialer på www.hauboundervisning.dk
På hjemmesiden kan du downloade gratis undervisningsmaterialer, få råd og vejledning til valg af materialer, kursusideer mm.

Porto

God fornøjelse med undervisningen!
Forlaget Hauboundervisning
www.hauboundervisning.dk

Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10
E-mail: info@hauboundervisning.dk

Forlaget Hauboundervisning
www.hauboundervisning.dk

Telefonbestilling: Fax/ 86 27 60 10
E-mail: info@hauboundervisning.dk

