Undervisningsteknikk
WWW.DE.NO

Leverandør av læremidler siden 1990

Gjør matematikk til et opplevelsesfag!

Undervisningsutstyr for
matematikkrommet

Et egnet klasserom med eget utstyr!
Bruk undervisningsmodeller for å vekke barnas interesse, oppmerksomhet, glede og kreativitet!
Besøk våre internettsider : www.de.no

Nr. 241/SK
Sett med 14 modeller for måling
av volum. Levert i en pen transportkoffert. Modellene er fyllbare
for beregning og sammenligning av
volum. Parvis (eksempelvis kjegle
og sylinder) med lik grunnflate.
3-sidet prisme + pyramide, 4sidet prisme + pyramide, 8sidet prisme + pyramide, terning + pyramide, kjegle + sylinder (høy). Høyde: 150 mm,
kule 100 mm, halvkule +
kjegle +sylinder (lav),
Høyde: 60mm

Oppmerksomhet!

Nr. 936/E
Kubikk decimeter (dm3 ) terning (100mm),
med firkantede staver av varierte lengder
og 100 små terninger av 1cm3
Nr. 36/N10
Vi kan levere deg en koffert med 10 slike
terninger. Her har du samlet alt du
trenger i en koffert som er lett synlig, og
lett tilgjengelig!
Elevene kan ved denne kofferten bruke
andre læringsstrategier til å forstå den
elementære matematikken.
Nr. 303
9 delers sett av modeller for utbretting/utfolding av
overflate, samlet i en pen koffert: Terning (100
mm), firkantet pyramide (100 mm), firkantet
prisme (150 mm), rektangulær prisme (200 mm),
6-sidet pyramide (150 mm), 4 sided pyramide, kjegle (120 mm), og en sylinder (150 mm) med folie
for beregning av overflateareal. Modellparene som
er utbrettbare består av en modell i klar akryl og
en utbrettbar modell i samme størrelse. De utbrettbare modellene er i farget massiv plast og er
"hengslet" i alle flatedelingene. Passer inni eller utenpå
modellene i klar akryl. Modellene med folie viser også
utfolding av en flate. Folien kan settes inn i akrylkjeglen.

Kreativitet!

Nr. 3691
Enkel digital vekt 2000 g/1g
New design; - LCD skjerm
med høy kontrast - «Auto
power off». Rimelig i pris,
attraktiv design, betjenes v.h.a
enkelt berøringspanel med
LCD-skjerm.
Leveres med 3 x 1.5 V batterier. Egenskaper: Stabiliseringstid 3 sek. ; - Auto power off:
etter 5 min inaktivitet; Mål : 19.3 x 13.5 x 3.8 cm;
Vekt : 465 g.

Nr. 28300
Plastvekt for barneskolen. Begge skålene kan hektes av.
Ideel for å sammenligne vekter.

Nr. 28295
12 tremodeller
Settet består av :
1 terning, 1 halvterning
2 sylindere, 1 kule
1 halvkule, 1 pyramide
1 kjegle, 1 prisme
1 rektangulær prisme
osv.

s!
Statu

Nr. 28299
Enkel plastvekt for barneskolen. Leveres med ti vektere som lagres i en integrert avdeling med lokk. Kapasitet : 2000 g
Inkludert vekter : 2 x 1 g, 2 x2 g, 2 x 5 g, 2 x 10 g, 1 x
20 g og 1 x 50 g. Bruksanvisning følger.
Nr. 01082
Standard-sett med vekter
for Roberval-vekt. .

Nr. 01080
Roberval vekt, 2 kg
Enkel modell, 2 kg. Jernsokkel. Vekstskåler i kobber,
160 mm diameter.
Den synlige mekanismen gir deg muligheten til å forklare
på en enkel måte hvordan en Roberval-vekt fungerer.

Nr. 206
OHP- modell for bestemmelse av sirkelpereferi
ved å rulle en sirkel på en rett linje

Interesse!

Nr. 626
Variabel trekant med tre transportører,
vinkelmålere for å bevise at summen av
vinklene i en trekant er lik 180°.
Dimensjon: 350 mm x 280 mm

Nr. 510
Parallelogram med bevegelige vinkler og
transportør, og med flyttbar høydegradering. For å bevise areal av parallelogram.
Lengde av sidene: 320 mm x 220 mm

Bestilling
Telefaks +47 64 86 92 99
DE Undervisningsteknikk, Ødegårdssvingen 7
N– 1405 Langhus - Telefon +47 64 86 69 03

Artikkel

Art.nr.

Antall

Pris

OHP- modell for bestemmelse av sirkelpereferi ved å
rulle en sirkel på en rett linje

206

323 NOK

Sett med 14 modeller for måling av volum. Levert i en
pen transportkoffert

241/SK

1 634 NOK

9 delers sett av modeller for utbretting/utfolding av overflate, samlet i en pen koffert

303

2 648 NOK

Parallelogram med bevegelige vinkler og transportør og
med flyttbar høydegradering.

510

513 NOK

Variabel trekant med tre transportører, vinkelmålere for
å bevise at summen av vinklene i en trekant er lik 180°

626

579 NOK

Kubikk decimeter (dm3) terning (100mm), med firkantede staver av varierte lengder og 100 små terninger av
1cm3

936/E

383 NOK

Koffert med 10 kubikk decimeter (dm3) terning
(100mm), med firkantede staver av varierte lengder og
100 små terninger av 1cm3

36/N10

2 459 NOK

Enkel digital vekt 2000 g/1g New design; - LCD skjerm

3691

1 021 NOK

12 tremodeller

28295

290 NOK

Enkel plastvekt for barneskolen. Leveres med ti vektere
som lagres i en integrert avdeling med lokk. Kapasitet :
2000 g

28299

715 NOK

Enkel platsvekt

28300

250 NOK

Roberval vekt, 2 kg

01080

1 450 NOK

Standard sett med vekter for Roberval vekt

01082

565 NOK
TOTALT :

Alle priser er ekskl. MVA og frakt. Prisene er gyldig til og med den 30.06.05

Kontaktperson

Mailadresse

Skolens navn

Skolens Adresse

Skolens telefon

Skolens Mail

Totalt

