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Multi 2A er den første af to elevbøger til matematik i 2. klasse.

Multi 2A indeholder syv kapitler med følgende faglige områder:
Afrunding og overslag,
Små og store længder,
Halvt og dobbelt,
Plus med flere tal,

Forstørre og formindske,
Minus med flere tal og

Hvor mange?.

Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål. Kapitlerne veksler mellem teori,
aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside. Efter hvert kapitel er der desuden to sider med

blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med.

Multi 2A findes også som i-bog til brug på iwb og pc.

Multi til 2. klasse består af:

Multi 2A  - elevbog
Multi 2A  - i-bog

Multi 2A - Lærervejledning
Multi 2A - Kopimappe
Multi 2B- elevbog
Multi 2B - i-bog

Multi 2B - Lærervejledning
Multi 2B - Kopimappe
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