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Digitalt startpaket

Det digitala startpaketet innehåller allt du behöver  för att komma igång och  
arbeta med det första kapitlet i Tukan Matematik: 
    Lärarhandledning 
    Begreppskort och Arbetsblad 
    Genomgångar att projicera 
 
Om du har en interaktiv whiteboard kan du skriva i genomgångarna. Om du har en  
projektor kan det vara bra att projicera bilden direkt på den vanliga whiteboarden.  
På så sätt kan du skriva och förklara genom att skriva på den. 
 
Materialets uppbyggnad 
Först hittar du två moduler/rutor med lärarhandledningar och arbetsblad. Därefter  
följer genomgångsbilder till varje moment. Du ser i rubriken i rutan vilket moment  
och vilken sida det handlar om. För att komma till de olika delarna trycker du på  
knapparna. För att komma tillbaka använder du tillbaka-knappen i webbläsaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarhandledning,begreppskort och arbetsblad 
Lärahandledningen är uppdelad i två delar, ett inledande avsnitt som berättar om  
materialet och den del som hör till kapitel 1. I lärarhandledningen står allt du behöver  
veta om metoden och hur läromedlet är uppbyggt.  
 
Begreppskorten för läraren är tänkta att kopieras och plastas in. De viks på mitten så 
att de får bilden på ena sidan och ordet på andra. Begreppskorten för elever kan kopieras, 
klippas ut och användas i de aktiviteter som beskrivs under Öva ord och begrepp i lärar- 
handledningen. Det finns även några arbetsblad med mer träning utifrån kapitlet.  
 
Genomgångar med ljud och sånger 
Till varje uppslag i boken finns sånger, genomgångar med ljud utifrån bokens innehåll och 
ordbank med orden som hör till kapitlet presenterade ett i taget med ljud att lyssna till 
innan ni övar med hjälp av begreppskorten och aktiviteterna i lärarhandledningen..  
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: 
Tekniska frågor: Björn Frändfors, bjorn@tukanforlag.se 
Innehållsfrågor: Eva Johansson, eva@tukanforlag.se 
 

Till varje uppslag finns sånger och  

övningarna från boken att projicera.

Sånger och ljud spelas upp via ljudspelaren nedtill.


