
Stjernekast

Sjovt spil med lydløse terninger. 
Man ’plusser’ og ’plusser’ og  
talforståelsen bliver øvet  
igen og igen.    

LæringsSnacks er som en snack –  
Let, hyggelig, lækker og samtidig også 
lærerig. 

Med andre ord enkle, sjove og lærerige 
spil målrettet skolebørn og deres 
familier.

Målet er at være sammen og have det 
sjovt, mens man lærer. 

Nærvær skabes rundt om spillet, og 
relationer styrkes.

Det er skønt at lære! 

LæringsSnacks

Find flere LæringsSnacks på 
www.shop.time2learn.dk >

Det, at kunne tælle og bestemme et 
antal (plusse), er fundamentet for at 
kunne udvikle gode regnestrategier. 
Vi er alle født med en fornemmelse 
for tal, og det er sjovt og vigtigt først 
at gætte på, hvor mange der er, uden 
at man tæller først. Hvem mon kom 
tættest på, når der bliver talt efter?

Tælleremser
Når man opdeler og  
organiserer mængder i 2, 5  
eller 10, så behøver man ikke at tælle 
det hele enkeltvis for at finde ud af, 
hvor mange der er i alt. Det kalder man 
tælleremser, og det gør det lettere 
at tælle større mængder af noget fx 
mønter, perler, sten, kastanjer eller slik.

Det giver 10
Det er smart at kunne lægge sammen 
til 10, når man skal bestemme et 
større antal. Ved at samle i rækker 
eller bunker med 10 bliver det meget 
lettere at overskue og bestemme 
antallet.

10’er vennerne:

Baggrundsviden

1+9 = 10
2+8 = 10
3+7 = 10
4+6 = 10 
5+5  = 10

men også 
5+(3+2) = 10 
6+(1+1+ 2) = 10
(3+3)+4 = 10



   
Det lærer man

Aktiv leg
Gem talkortene rundt 
i huset eller ude. Når 
terningerne er kastet, 
løber I rundt for at finde  
de rigtige tal.

>

•  Sæt et ur til fx 10 min. 

•  Spillet går ud på at have samlet flest 
stjerner når uret ringer.

•  Fordel alle kort på bordet, så man kan 
se tallene.

•  Første spiller kaster de 3 terninger 
og lægger det, terningerne viser, 
sammen. Fx 1 + 2 + 5 = 8 og må 
tage et kort, hvor der står 8 på.  
Hvis der ikke er flere tilbage, så er 
det bare ærgerligt. 

•  Næste spiller fortsætter på samme 
måde.

•  Spillet slutter, når uret ringer.

•  Spilleren med de fleste stjerner i alt 
har vundet. 

At lægge sammen
(addition / plus)

Talforståelse

Tip
Spillet fylder næsten 
ingenting og er oplagt 
til at tage med på ferie.

Spilleregler


