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areal og rumfang trin 1, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Beregning af arealer,
rumfang, rumindhold og vægt bruges meget f. eks. i forbindelse med beregning af forbrug af materiale hvad

enten det er materialeforbrug i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Dette hæfte er lavet til den, der ikke har lært at beregne areal og rumfang eller som trænger til at få det
genopfrisket. Først lærer man selve begreberne at kende og dernæst lærer man, hvorledes man måler og

beregner dem.

For at kunne arbejde med dette hæfte skal man være fortrolig med meter-systemet og liter-systemet. Det kan
man blive ved at arbejde med hæftet:

De fire regnearter basis.

Man skal også kende til at anvende formler. Det kan man komme til med hæftet:
Formler og ligninger Basis.

I dette hæfte vises med eksempler, hvorledes man måler og beregner arealer, rumfang, rumindhold og vægt.
Efter eksemplerne er der opgaver man skal løse.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået eksemplerne og kan se, at man uden problemer
kan løse opgaverne, kan man springe dem over.

På side 24 er en facitliste. Der kan man se forslag til løsninger.
På side 26 til 31 er samlet de formler, regneregler og metoder, som arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan
også bruges som en indholdsfortegnelse til hæftet fordi der ved hver regel er en henvisning til, hvor i hæftet

man kan læse mere.

Se alle hæfter i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.dk

 

Beregning af arealer, rumfang, rumindhold og vægt bruges meget f.
eks. i forbindelse med beregning af forbrug af materiale hvad enten

det er materialeforbrug i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Dette hæfte er lavet til den, der ikke har lært at beregne areal og
rumfang eller som trænger til at få det genopfrisket. Først lærer man
selve begreberne at kende og dernæst lærer man, hvorledes man

måler og beregner dem.

For at kunne arbejde med dette hæfte skal man være fortrolig med
meter-systemet og liter-systemet. Det kan man blive ved at arbejde

med hæftet:
De fire regnearter basis.

Man skal også kende til at anvende formler. Det kan man komme til
med hæftet:



Formler og ligninger Basis.

I dette hæfte vises med eksempler, hvorledes man måler og beregner
arealer, rumfang, rumindhold og vægt. Efter eksemplerne er der

opgaver man skal løse.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået
eksemplerne og kan se, at man uden problemer kan løse opgaverne,

kan man springe dem over.

På side 24 er en facitliste. Der kan man se forslag til løsninger.
På side 26 til 31 er samlet de formler, regneregler og metoder, som
arbejdet med hæftet indøver. Siderne kan også bruges som en
indholdsfortegnelse til hæftet fordi der ved hver regel er en

henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.

Se alle hæfter i serien brikkerne... på: bernitt-matematik.business.dk

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=areal og rumfang trin 1, brikkerne til regning & matematik&s=dkbooks

