
Matematikslangen
Spilleregler

Medfølger:

l spilleplade

6 brikker

l terning med farver

16 Blå kort

16 Gule kort

16 Røde kort

16 lilla kort

Spilleregler

Hvad skal du selv have:

Noget til at tage tid med

Det gode humør

Forberedelse:

Læg spillepladen på bordet og læg de farvede kort på deres pladser. Find brikkerne
og sæt dem på start.

Yngste spiller starter og kaster terningen.

Sådan spiller du:

l. Kast terningen og træk et kort fra den bunke der har samme farve som
terningens side.

2. Gør det som står på kortet fx Hvad giver 3+124=?0g brug eventuelt en
lommeregner til at finde det rigtige svar efter l har svaret på spørgsmålet hvis
l ikke kan regne det i hovedet.

3. Hvis Du svarer rigtigt i regnestykket eller laver den øvelse der står på kortet,
må du rykke frem til den næste plads med farven som terningen viser

4. Den som først når l mål har vundet

Du må IKKE rykke frem til den plads/farve som terningen viser før du har gjort eller
svaret på det der står på kortet og du må kun rykke frem til farven hvis du~svarer
rigtigt eller gør det der står på kortet.

Man må ikke søge på noget i spillet.

Det gælder om at komme først i mål.





S0rn: ls-7
vo^ne:10x6

Lav høje knæløftninger.] ̂ f:)''ejrundt i 5 sek.
Snor Rundt 7 Gange Hvad er dette tegn +

Lav planken
17sek.

Stå på et ben i

25 sek.

Hop imens du siger:

5 flade Flødeboller på et

fladt flødebolle fad.

^av 5 armbøjninger Hv'1 tt dette tegnl

Lav 5 sprællemænd Lav 10 englehop.
""d er dette tegn (')

Teen En Terning pj 7 SekundStå på hænder i

6sek.

Lav 10 sqads Børn: 5x9

Voksne: 50+566

Børn: 56-32

Voksne:120/6
Lav en kolbøtteHop 15 gange

BCTn; 3+6+4+12
voksne: 120+848Lav en vejrmølle

Hop imens du siger:
Rød grød med fløde.

Byt Plads Med En Anden Spiller
(Du Bestem mer Selv Hvem) Børn: 4S+47

Voksne: 45x5
Lav 10 skihop.




