
AKTIVITET 
I tal-leg skal eleverne i mindre grupper ved hjælp af
terningslag og addition af terningslagene nå først til tallet
50. Hver gang eleverne har slået et terningslag og lagt
terningernes øjne sammen, skal de løbe ud i området og
finde det tal, de har slået til.  

Talleg kan bruges i matematik.
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Anvende de fire regnearter (addition, subtraktion,
multiplikation, division)  
Samarbejde i grupper
Konkurrence, bevægelse og puls   

TAL-LEG

Klasse: Fra 1. klasse  
Fag: Matematik
Lokalitet: Skov, park, grønt område, skolegård
Du skal bruge: To terninger pr. gruppe og sedler med
tallene fra 1-50.
Tid: 15-30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
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Hvis der spilles til tallet 50, skal der hænges sedler med
tallene 1-50 op i området. 
Eleverne kan være med til at hænge talsedlerne op, og
bagefter samle dem ind, som de selv hængte op.
Alle grupper skal have to terninger.

FORBEREDELSE

tale om deres samarbejde i grupperne. Hvad fungerede
godt? Hvad var svært?
tale om de regnestykker og regnearter, som de har nemt
og svært ved  
vurdere deres kunnen i at udføre beregninger med de
fire regnearter. De kan fx tage udgangspunkt i tre enkle
spørgsmål inden for synlig læring: 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne med regnearterne i
matematik.

UDE (anvende / gøre)
I tal-leg anvender eleverne deres viden om regnearterne til at
udregne terningslagenes facit. 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

       1. Hvad er målet?
       2. Hvor er jeg nu i forhold til målet?
       3. Hvad er næste skridt for at nå målet? 

SÅDAN GØR DU
I området hænges sedler med tallene fra 1-50. Eleverne deles

i mindre grupper med tre elever i hver. Hver gruppe vælger

en dyrelyd, fx hest, hund, får. Grupperne får to terninger.

Grupperne slår med deres to terninger og udregner summen

af terningernes øjne. Hvis de fx slår tre og fire, skal de hurtigst

muligt finde tallet syv, der hænger et sted i området. Eleverne

løber ud hver for sig og leder efter sedlen med syvtallet. Når

en elev har fundet syvtallet, skal han/hun kalde på resten af

gruppen ved hjælp af den dyrelyd, som gruppen har valgt.

Eleverne må ikke bruge ord eller navne for at kalde på

hinanden. Først når alle i gruppen er samlet ved sedlen med

syvtallet, må de igen slå med terningerne. Summen af det nye

terningslag lægges til det tal gruppen står ved. Så hvis

summen af det nye terningslag er fem, skal det lægges til syv,

og gruppen skal nu finde tallet 12. Sådan kører spillet, indtil

en gruppe når til eller over tallet 50 og finder 50-sedlen.

Du kan variere spillet og det faglige fokus ved at indføre flere

regnearter, fx subtraktion, multiplikation, division. Undervejs

kan der indføres nye regneregler, fx kan der indføres en regel

om det mindste terningslag skal trækkes fra højeste

terningslag. Du kan lave benspænd i form af matematiske

'bomber' på talsedlerne, fx at de skal dividere deres samlet tal

med to eller fratrække 17 osv. Du kan også forkorte eller

forlænge spillet ved at gøre sluttallet enten lavere eller højere

end 50.   

kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
har viden om strategier til hovedregning
kan udvikle metoder til addition, subtraktion,
multiplikation og division med naturlige tal
kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden
for naturlige tal

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
matematikfagets kompetenceområde: Tal og algebra, 
Eleverne:  
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