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16479|Vi lærer tal 

 

Vi lærer tal er et sjovt og enkelt begyndersæt til børn, når de skal lære at regne. Løs opgaverne og 

sæt brikkerne på det rigtige sted på rammerne. Hvis du har løst alle opgaver rigtigt, kan du se et 

billede på bagsiden af rammen! 

Spillet indeholder 72 opgaver i forskellige sværhedsgrader. Start med at lære tallene 1-12 og lær 

derefter at lægge tal sammen og trække dem fra hinanden. 

 

Forberedelser 

Tag spilleunderlagene og rammerne frem, men lad brikkerne blive i rammerne til at starte med. På 

begge sider af spilleunderlagene og på den ene side af rammen står der et tal og bogstaverne A og B 

i det øverste venstre hjørne. På den måde kan du se, hvilken ramme (A) der hører til hvilket 

spilleunderlag (B): 1A hører sammen med 1B, 2A hører sammen med 2B osv. 

 

Lær at regne 

Begynd med ramme 1A og spilleunderlag 1B (1 er lettest og 8 er sværest). Fjern forsigtigt brikkerne 

fra rammen og bland dem på bordet med tallene opad. Sæt 1A-rammen på 1B-underlaget (billede 1). 

Tag en af brikkerne og placer den i det matchende felt, dvs. billede/tal som passer sammen med tallet 

på brikken. Tryk brikken ind i rammen, så den dækker det billede/tal, der er under (billede 2). 

 

Regnede du rigtigt? 

Når du har lagt alle ni brikker i rammen, er det tid til at tjekke, om du har regnet rigtigt. Vend rammen 

forsigtigt, så brikkerne ikke falder ud (du kan lægge et spilleunderlag på rammen, når du skal vende 

den). Hvis du har regnet rigtigt, kan du se et sødt billede på rammens bagside (billede 3). Hvis billedet 

ikke ser rigtigt ud, har du lagt en eller flere brikker forkert. Prøv igen! 

Fortsæt nu med 2A og 2B – følg instruktionerne ovenfor. Tænk på altid at lede efter det tal og billede 

som passer sammen med brikkerne, du holder i hånden. 

Når du har spillet spillet mange gange kan brikkerne løsnes fra spilleunderlaget og blandes i æsken. 

Hvis du kigger på mønstret på brikkerne, kan du se, at mønstret på spilleunderlaget er det samme. 

 

TIP! Hvis I har lyst, kan I se, hvem der først bliver færdig med at lave et billede. Bare vær opmærksom 

på, at hver spiller får et spilleunderlag, som passer til barnets regnekundskaber. For at vinde skal 

billedet på bagsiden være rigtigt. 

 

Alder: Fra 4 år 

Antal spillere: 1+ 



Indhold: 8 rammer med flytbare brikker (tal på den ene side, billede på den anden) og 4 dobbeltsidede 

spilleunderlag med løsninger. 

 

 

 


