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Slå tärningen. Leta upp den bild på spelplanen som visar samma antal prickar. 
Vänd på tärningen. Hur många prickar fi nns på motsatta sidan? 
Rita dessa prickar på bilden.

Exempel
Du får 2 prickar. 
Leta upp den bild på spelplanen som visar 2 prickar. 
På motsatta sidan ser du 5 prickar. 
Rita 5 prickar på bilden bredvid den 
som visar 2 prickar.

Hur många prickar blir det tillsammans? 
Slå tärningen tills du har fyllt i alla bilder.

Du behöver:
1 st Spelplan 1
1 st 1 - 6 tärning

1 spelare

Tal och siffror
1

Spelplan 1
1Spelplan 1



Turas om att slå tärningarna och lägg ihop antalet prickar. 
Därefter färglägger du alla fält som har den summan. 
Varje siffra motsvaras av en färg.

Exempel
Dina tärningar visar fyra och tre. 4 + 3 = 7.  
Alltså målar du alla fält som det står 7 i med blå färg.
Om du får en summa som redan är färglagd går 
turen över till nästa spelare.

Den som först färglagt sin bild vinner.

Ni behöver:
2 st 1 - 6 tärningar
Varsin Spelplan 8
Färgpennor

2 spelare

ADDITION

  2 = gul
  3 = grå
  4 = lila
  5 = rosa
  6 = svart
  7 = blå
  8 = brun
  9 = orange
10 = ljusgrön
11 = röd
12 = grön

8

Spelplan 8



Turas om att slå 3 tärningar var. Gör ett så stort tal 
som möjligt av siffrorna som tärningarna visar.
Skriv upp på ett papper som du håller dolt.
Därefter slår du tärningarna igen. 
Nu gör du ett så litet tal som möjligt.
Räkna ut vad det större talet minus det mindre talet blir.

Exempel
321 - 201 = 120

Sedan är det näste spelares tur.

Spelaren som lyckats få det största talet får 2 poäng.
Har ni samma tal får ni 1 poäng var.
Den som först når 10 poäng vinner.

Ni behöver:
3 st 0 - 9 tärningar
Papper och penna

2 spelare

SUBTRAKTION
20



Slå båda tärningarna.
Multiplicera talen och lägg en marker på 
rutan med samma tal som svaret.

Exempel
Tärningarna visar 5 och 7 5 x 7 = 35  Lägg en marker på ruta 35

Lägg märke till att alla tal inte fi nns med på spelplanen. 
Om du får ett tal som inte fi nns med så får du lägga en 
marker på en ruta med en svart prick.
Tar rutorna med svarta prickar slut så får du stå över ett kast.

Den som först får bingo, dvs 5 marker i rad, vinner spelet.

Ni behöver:
1 st  1 - 12 tärning
1 st  0 - 9 tärning
35 st  marker var
Varsin Spelplan 27

2 spelare

MULTIPLIKATION

0 8 96

12 16 1815 20

21 2524 32

35 4236 45

49 5448 56

60 64 7063 72

81 90 99 108

Spelplan 27

27



Ni behöver:
1 st  Spelplan 30
3 st  1-6 tärningar
20 st  marker var
Penna och papper

Markera svaret du får fram genom att markera det 
på spelplanen. Kolla hur många poäng du får:
Svaret du markerar vidrör ingen annan markerad ruta 
med ett hörn eller en sida = 1 poäng.
Rutan vidrör 1 annan markerad ruta = 2 poäng.
Rutan vidrör 2 andra markerade rutor = 3 poäng.
Rutan vidrör 3 andra markerade rutor = 4 poäng.
O s v till maximalt  9 poäng.
Klarar du inte markera någon ledig ruta blir det noll poäng.
Vinner gör den som har fl est poäng när alla rutor är markerade.

2 spelare

blandade övningar
30

Turas om att slå tärningarna. Räkna ihop tärningarna 
med valfritt räknesätt och markera svaret med en marker. 

T ex: Tärningarna visar Det kan bland annat bli 2 x 6 + 3 = 15 
Eller  6/2 + 3 = 6  eller  3 x 2 + 6 = 12 o s v

Spelplan 30

  1 2  3 4 5  6

 13  14  15  16  17  18

 19  20  21  22  23  24

 25  26  27  28  29  30

 31  32  33  34  35  36

 7 8  9  10  11 12


