Matteklubbens paket - materiallåda, lärarhandledning och
instruktionsfilmer
Genom Matteklubben vill vi visa matematik på ett kreativt, engagerat och kul sätt! Syftet med
Matteklubben är att ge elever kreativa och pedagogiska övningar så att de får upptäcka hur
roligt och spännande matematik verkligen är. Matteklubben fungerar lika bra på fritids som i
klassrummet, låt det bli ett verktyg för samverkan som gör skoldagen till en helhet.
Vad ingår i Matteklubbens paket?
• Materiallåda för hela arbetslaget som kan användas om och om igen.
• Lådan är anpassad för 16 elever.
• Lärarhandledning med 11 olika övningar där alla övningar har direkta kopplingar till
förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna
kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar
(årskurs 1-3). Lärarhandledningen är framtagen och skriven av prisbelönta läraren Camilla
Askebäck Diaz (utsedd till Sveriges bästa lärare 2016 samt mottagare av Guldäpplet 2019).
• Instruktionsfilmer som visar hur de olika övningarna genomförs. Tanken är att eleverna själva
eller tillsammans med pedagog tittar på filmen innan man gör en övning. Eva Funck är vår
berättarröst.

Våra Kunskapsklubbar finns idag på över 400 skolor, förskolor och fritidshem runt om i landet
och är mycket uppskattat av både pedagoger och elever. Genom Matteklubben får barnen
spela, leka och experimentera med matematik så att glädjen och lusten till ämnet hittas.
Matematik är ju så mycket mer än att räkna i böcker! På Matteklubben får eleverna tillverka och
spela sitt eget bråkspel, förstå talmönster genom att bygga med klossar, arbeta med
geometriska figurer för att nämna några exempel.
Då allt är förberett behöver pedagogerna inte ta fram sitt eget material var och en för sig, ingen
planeringstid eller tid för inköp behövs - det är redan planerat, packat och klart att användas!

MATERIALLÅDA INKL LÄRARHANDLEDNING
Matteklubben Materiallåda för 16 elever, elevfilmer samt lärarhandledning: 9 500 kr
Materialet i lådan är tänkt att kunna användas om och om igen med olika elevgrupper.
Materialet är noga utvalt och testat.

WORKSHOP
Vi kommer till er och håller en workshop, på så sätt kan alla pedagoger vara med och få
samma utbildning samt att det blir mer tidseffektivt. Under utbildningen går vi igenom alla
övningar och deltagarna får prova en del av övningarna själva.
Vi kan lova en utbildning med högt tempo som resulterar i en aktivitet på er skola som både
elever och pedagoger har stor glädje och nytta av. Efter utbildningen är ni redo att starta upp
direkt!
Kostnad: Workshop för upp till 20 personer, 2,5 timmar: 16 000 kr
Workshop för upp till 80 personer, 3,5 timmar: 29 000 kr
Vid bokning av workshop bestämmer ni hur många materiallådor ni önskar
och ni får då ett rabatterat pris om 6 000 kr.

Varmt välkomna att höra av er för mer information eller för att boka utbildningsdatum!

Annika 0736 97 98 12
Marie 0709 15 16 91

