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geometri trin 1, brikkerne til regning & matematik Preben Bernitt Hent PDF Geometri er et fag, der
beskæftiger sig med genstandes facon. I dette hæfte er det hovedsageligt det at tegne genstande, der arbejdes

med.

Hæftet er lavet til den, der ikke har lært at lave tegninger af genstande. Det være sig skitse-tegninger herunder
perspektiv tegninger, tegninger med bestemte mål og tegninger i et bestemt målestokforhold.

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

De fire regnearter basis.

Da der også skal arbejdes lidt med formler om cirkler og trekanter vil det også være en fordel at kunne bruge
fomler. Det kan man have lært ved

arbejde med hæftet:
Formler og ligninger, Basis.

Til en del af opgaverne skal man bruge nogle tegneredskaber:
Vinkelmåler, lineal og passer.

I dette hæfte vises med eksempler, hvorledes man opmåler genstande man vil tegne og hvorledes man med
lineal, tegnetrekant, vinkelmåler og passer laver tegningerne.

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 de springes over.

På side 28 er en facitliste. Der kan man se forslag til løsninger.

Fra side 34 er samlet de begreber, regler og metoder, som 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.site
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