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Abacus i bevægelse Connie Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: ABACUS i bevægelse, Elevbog til 4. klasse
er en fortsættelse af systemet fra 3. klasse, "ABACUS, Mod nye udfordringer". Materialet er i

overensstemmelse med de nye forenklede Fælles Mål. Materialet til fjerde klasse består af en analog Elevbog
med syv temaer samt en digital del med tilsvarende syv temaer. Både den analoge udgave såvel som den

digitale udgave udgør selvstædige læreringsforløb, der fuldt ud er dækkende for pensum til 4. klassetrin. De
to udgaver overlapper, komplementer og understøtter hinanden. Det er lærerens valg, at udvælge de forløb til

eleverne, der i det enkelte tilfælde synes bedst. Elevbogen er en engangsbog, hvor der både er sider til
samtale og sider med opgaver. Hvert tema indleves med et opslag, som er beregnet til samtaler om temaets
matematiske indhold. Disse sider er indgangen til arbejdet med de enkelte temaer. De syv temaer i den

analoge udgave er:1. Markedsplads 2. Kasser der passer 3. Fødselsdag 4. Vi i Norden    5. Taldetektiver 6.
Fodbold 7. Nyheder
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