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MULTI 4 - Kopimappe indeholder to typer af kopiark: Aktivitetsark og evalueringsark, der knytter sig til
kapitlerne i MULTI 4 - grundbog.   Aktivitetsarkene skal bruges i forbindelse med aktiviteter og opgaver i
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Forlaget skriver: MULTI 4 - Kopimappe er en del af
matematiksystemet MULTI til 4. klasse.

MULTI 4 - Kopimappe indeholder to typer af kopiark: Aktivitetsark
og evalueringsark, der knytter sig til kapitlerne i MULTI 4 -

grundbog.   Aktivitetsarkene skal bruges i forbindelse med aktiviteter
og opgaver i grundbogen. Der er henvisninger til arkene i

grundbogen.

Evalueringsarkene skal bruges til skriftlig evaluering af de enkelte
kapitler. Den skriftlige evaluering spiller sammen med den mundtlige
evaluering, der er oplæg til i grundbogen. Ved køb af kopimappen får
du samtidig adgang til at downloade en e-bog i form af en pdf-fil af

samtlige kopiark i farver. E-bogen må frit distribueres til alle
undervisere på den institution, der har købt undervisningsmaterialet.
Du finder dit link til e-bogen ved at logge ind på dette website.
Derefter klikker du på Min profil i topbanneret, og finder Mine

digitale læremidler i venstremenuen.     

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=MULTI 4&s=dkbooks

