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Reventlow Lille Skole
- så kan du lære det!

Børnehaveklasse Matematik
Formål:
Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende
matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og
argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Materialer:
Bog systemet hedder i år primært Format. Man får den bog der passer til ens niveau. Materialet
består af 2 bøger en elev bog, en evaluerings bog samt en række kopi ark, i BH Klassen. Der kan
forekomme ekstra materiale hvis den enkelte elev har brug for det. Her udover vil vi bruge
Computer programmer både fra mikroværkstedet (http://portal.mikrov.dk/) og clio.dk
(https://www.matematikfessor.dk/) samt andre.

Arbejdsmetode:
Materialet lægger op til et meget varieret arbejde med læringstile som kerne derfor kommer vi til at
køre ret stramt efter dette materiale. Da der er mange dele af materialet som netop kræver
læringstilsmateriale vil der ikke være hjemmearbejde så længe vi har BH bøgerne. Vi vil dog også
arbejde separat med at skrive tal dette må man gerne gøre hjemme men der er ingen krav herom.
Hjemmearbejde vil forekomme dagligt og blive rettet løbende

Ugeplan:
er vejledende og kan variere meget fra elev til elev da eleverne arbejder ud fra deres eget nivau.
1 tal i hverdagen
uge 33 - 39
2 plus på spil
uge 40 - 48
3 byens former
uge 49- 3
4 en tur i byen
uge 4 - 8
5 indianere
uge 9 - 13
6 de gamle arabere
uge 14 - 18
7 bageriet
uge 19 -23
8 loppemarkede
uge 23-26

Evaluering:
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foregår dagligt ved retning af deres bøger. Derudover vil der blive testet to gange om året en i
efteråret og en i foråret. Tilbagemelding til forældre kommer til at ske på skole/hjem samtaler samt
ved de halvårlige elevudtalelser.
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