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Kolorit 7 - Matematik Grundbog indeholder 12 kapitler, hvoraf 8 tager udgangspunkt i et matematisk område,
fx "Areal" og "Matematikkens sprog". Derudover er der 3 tematiske kapitler, fx "Historiske

matematikere", og et kursus i "Excel regneark".

Hvert kapitel indledes med en introside og en ramme med målene for arbejdet og afsluttes med en pointeside,
hvor elevernes udbytte af arbejdet med kapitlet evalueres. I kapitlet arbejder eleverne med:

· mundtlige sider, hvor der lægges op til, at eleverne i grupper eller på klassen snakker om og med
matematik.

· problemsider, hvor eleverne sammen eller enkeltvis arbejder med problemløsning.

· færdighedssider, hvor elevene øver de færdigheder, der hører med til det matematiske område,
kapitlet handler om.

Til systemet Kolorit hører en hjemmeside, hvor eleverne bl.a. kan hente filer, som de skal bruge i arbejdet
med bogen.

På hjemmesiden ligger de kopiark, som der henvises direkte til i bogen.

Til grundbogen hører:

Kolorit 7 - matematik kopimappe 

Kolorit 7 - matematik lærerens bog
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