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Många kan nog känna igen sig i den förtvivlan man som förälder känner när man försöker hjälpa ett barn som
sliter med matteläxorna. Nu kommer den norska succéboken på svenska, boken som visar att lösningen på

matteproblemet är enklare än du tror!Hur ditt barn fattar matte visar hur ditt barn kan besegra begreppen inom
matematikens värld. Det är en revolutionerande bok som sticker hål på myten att det är genom att memorera
som man lär sig matte. Genom att istället fokusera på matematikens grundläggande principer skapas en solid
grund som barnet kan bygga vidare på. Steg för steg lotsas du och barnet genom de matematiska begreppen
som tal och talförståelse, ental, tiotal, de fyra grundläggande räknesätten, bråk, decimaler, procent och
promille, mätning och klockan, geometri, algebra och funktioner.Boken går pedagogiskt och grundligt

igenom hur man bemöter inlärningsproblem och visar enkelt och lättfattligt hur man löser problemen på det
effektivaste sättet.

tror du att. lösningen är enklare än du tror. 701444 982.342 C 2 22 1A Qa q 2 B R 3br
456789CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz.

Mattekluringar För Barn

Det är en revolutionerande bok som sticker hål på myten att det är genom att memorera som man lär sig
matte. Ibland så kommer jag in i ett stim och jag tycker allt flyter på bra tills det att jag kollar facit och har

typ hälften av alla tal fel. Kanonskick Här beskrivs hur Sverige utvecklades från ett av Västeuropas fattigast e
länder i. Om du inte vet ditt användarnamn eller epost så kontakta vår Kundservice. Vi ser att det är lättare
och tryggare i skolan om all personal är överens om hur man ska möta konflikter. Title Hur ditt barn fattar
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PM . Det var Förintelsens minnesdag igår 271 och det blev många samtal i butiken om just det. Du fattar ju
själv att man inte behöver sitta och bevaka sociala medier för att blocka en person som lägger en kommentar.

Jag har tagit upp detta med fröken men hon är inte lyhörd..
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