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Elevbogen Format 0 til børnehaveklassen er i fornyet udgave.

I fornyelsen er der lagt vægt på:

· Synlige elevhenvendte læringsmål

· Overskuelige projektforløb

· Inddragelse af digitale ressourcer som en integreret del af aktiviteterne.

De kendte fremadrettede evalueringer og differentierede værksteder vil også være tilgængelige digitalt.
Derudover er bogen gjort tidssvarende i form af nye tegninger og nyt design, som støtter arbejdet med det

faglige indhold.

Om bogen
Format  0 systematiserer og bygger videre på elevernes førskoleerfaringer med matematiske begreber som

antal, former og mønstre. Materialet tager udgangspunkt i Fælles Mål til børnehaveklassen.

I Format 0 arbejder børnene med matematik på mange forskellige måder, der involverer børnene gennem spil,
lege og praktiske aktiviteter. I Format 0 er fremadrettede evalueringer og differentieret

værkstedsundervisning et bærende element.

Indhold
Bogen indeholder 6 kapitler, der har fokus på følgende faglige områder:

· Stranden - Talkendskab fra 0 til 9

· Geometrium - Trekant, firkant og cirkel

· Legetøj - Talkendskab fra 0 til 20

· Ridderborgen - Mønstre og spejling

· Cirkus Plus - Plus

· Mad - Minus.

De enkelte kapitler er sat ind i en tematisk kontekst, som tager udgangspunkt i elevernes hverdag og fantasi.
Kapitlerne indledes med en tegning og en tilhørende historie, som introducerer kapitlets faglige områder og

tema.

Har du bog, har du web!
Med elevbogen følger adgang til websitet. Her får du en række webressourcer, der er en integreret del af

systemet og som udvikler elevernes matematiske og praktiske færdigheder.

Køb nu og få tilskud
De digitale ressourcer i Format 0, Elevbog/Web er tilskudsberettiget. Webdelen vægter 40 procent af den

samlede pris på Format 0, Elevbog/Web, og efter tilskudsreglerne kan du få refunderet halvdelen af det beløb.
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