
Årsplan: 2.a matematik, skoleåret: 2013/14

Baggrund

Udgangspunktet for matematik undervisningen er Fælles Mål, Faghæfte 12

Se: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Matematik

Desuden indeholder Matematrix systemet også en udførlig beskrivelse af mål for de enkelte emner.

Undervisningens udformning

I den daglige undervisning følges vi ad i matematrix arbejdsbog. Udgangspunkt for hver enkelt time vil være et
bestemt antal opgaver, hvis eleven bliver færdig med disse vil der ikke være lektier i arbejdsbogen. Derfor vil enkelte
elever ikke så tit have lektier for i arbejdsbogen.

Hvad angår lektier så vil de uge for uge, med forbehold for ændringer, blive skrevet på intra. Lektierne tager
udgangspunkt i hvad eleverne når i løbet af ugen og hvad de eventuelt mangler at lave. I ugeplanen vil der også blive
skrevet, hvad vi i løbet af ugen har nået og hvilke emner vi arbejder med. Som noget vil nyt til forskel fra 1. klasse vil
der indimellem komme lektier via hjemmesiden: matematikfessor.dk. Opgaverne på matematikfessor vil være rettet
mod niveau, så det vil være forskelligt fra elev til elev hvilke opgaver de møder på siden.

Ekstra matematik vil blive brugt til de elever der blive færdige i løbet af matematiktimen. Dernæst kan ekstra
matematik også bruges som lektier eller frivilligt arbejde uden for skolen.

Udover arbejdsbogen og ekstra matematik vil vi på klassen også spille forskellige matematik spil og supplere
undervisningen med praktiske materialer, hvor det kan være med til at skabe variation og en bedre forståelse for
undervisningens indhold.

Af matematikprogrammer vil vi fortsat bruge Matematikhuset og som noget nyt Matematik i Måneby.

Oversigt

August til juleferie: Matematrix 2A

Emne Indhold/Faglige mål

Jubii Repetition

Mere om positionssystemet Titalssystemet

0-100

Addition

Mere om byg og tegn Isometriske tegninger

Forfra, fra siden, fra oven

Additionsmetoder Forskellige additionsmetoder

Tier-overgang

Algoritme

Areal Areal som størrelse på Wade

Kvadratnet

Hel/halv

Jul Repetition
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August til juleferie: Matematrix 2A

Januar til sommerferie: /Matematrix 2B/

Emne Indhold/Faglige mål

Sustraktionsmetoder Lære nye substraktionsmetoder

Algoritme

Bruge viden fra positionssystemet i forbindelse med veksling

Mere om måling Længde og afstandsmåling

Måleenheder

omskrivning mellem måleenheder

Valg af regningsart Regnehistorier

Brug af enten addition eller subtraktion

Modsatte regningsarter

Chance Tilfældighed

Sandsynlighed

Skema som statisk hjælpemiddel

Eksperimenter

Multiplikation Gange

Multiplikation som gentagen addition

Den lille tabel

Symbolerne : "+ - ="

Det var så 2. klasse Repetition

Materialer:

Bøger:

• Arbejdsbog: Matematrix 2A og 2B. Matematrix 2B udleveres når vi er færdige med 2A efter jul.

– For yderligere informationer om systemet, se: http://www.alinea.dk/butik.aspx?c=Catalog&category=4272

• Ekstra matematik: mappe med opgaver bl.a. fra:

– Matematrix
– Faktor

*WWW*:

• matematikfessor.dk/

*Matematik programmer*:

• Matematik i måneby (online og igennem tjektasken.nu)
• Matematikhuset
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