
spil og 
øvelser 



newmero brikker

Matematikspil for begyndere er meget vigtige for unge børns
generelle læring senere i deres skoleforløb.

Disse brikkers innovative og prisvindende design har vist sig
at være meget effektivt og sjovt for børn i børnehave og for
skolebørn, der har brug for at komme “tilbage på sporet”.

Brikkerne er en sjov og anderledes måde at forstå matematik
ved at føle, bygge og skille tal ad.
Brikkerne kan bruges til mange forskellige spil og øvelser,
herunder:

─ Identificere og bygge tal
─ Tælle og sortere
─ Lægge sammen til 10s (“ti venner”)
─ Lave addition og subtraktion

Se videoer på www.newmero.dk under menupunktet
“math games”.



ENERE 
Gule brikker, to sæt. Numre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

TIERE 
Grønne brikker, to sæt. Numre: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90.

HUNDREDE 
Blå brikker, to sæt. Numre: 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900. 

TUSINDER 
Orange brikker, et sæt. Numre: 1000, 2000, 3000. 

POSE 
En praktisk stofpose til opbevaring af brikkerne. 

HÆFTE 
Dette hæfte med inspirerende eksempler på 
øvelser/spil.

BRIKKERNE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Venstre savtakkemønster 

Tælleknopper 

Talværdi

Nedre kant

Stableknop/samleknop 

Højre savtakkemønster

Bagside

3

der findes følgende materiale
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Brikkerne stables med bagside 
ovenpå forside.

SUPERPOSITION VED SIDEN AF

OPPOSITION

STABLE

To brikker af samme farve der 
tilsammen giver hhv. 10 eller 100 
passer sammen. 

Bagside mod bagside.

TOP MOD TOP 

Tælleknopper mod tælleknopper.  

Stak af størrre tal.

hul

Passer perfekt

kollision

hul

10 knopper



Til denne øvelse vælger du de gule brikker og lægger dem på bordet med 
forsiden op ad eller putter dem i stofposen. I kan for eksempel lege, at brikkerne 
er små fisk.

Bed barnet om at fange en fisk og spørg derefter hvilket tal der er skrevet på 
fisken (brikken).

Vær opmærksom på, at til denne øvelse bruger vi ikke tælleknopperne på 
brikkerne, men kun skrifttegnet.

Lad os sige, at barnet vælger brikken med tallet 4 påtrykt. Spørg barnet “Hvem 
er det?” (Hvad er ordet for det tal der er trykt på brikken?)
Dette vil hjælpe barnet med, at forbinde lyden/ordet “fire” med skrifttegnet “4”.

Denne øvelse skal gentages ofte, så man kan sikre sig, at barnet har været 
gennem alle tallene mange gange. Efterhånden som øvelsen gentages, vil barnet 
genkende alle skrifttegn for tal med deres ord/lyd.

Du kan udvide øvelse senere ved, at bruge de grønne brikker.

Ha’ det sjovt!

Denne øvelse vil hjælpe børn med at forbinde tallenes 
skrifttegn med lyden/navnet på tallene.

3-6 år 1+ barn 5 -10 min

hvem er det?



Til denne øvelse vælger du de gule brikker. Det er en simpel øvelse som er den
omvendte af “Hvem er det?”.

Tag alle de gule brikker (små gule fisk) og læg dem på et bord med forsiden op
ad. Bland brikkerne og vær sikker på, at skrifttegnene for tallene er synlige.

Spørg så barnet om at finde fisk nummer “tre”. Barnet skal så kigge på alle de
gule brikker og finde den brik/fisk med tallet 3.

Denne øvelse skal gentages ofte, så man kan sikre sig, at barnet har været
gennem alle tallene mange gange. Efterhånden som øvelsen gentages, vil barnet
genkende alle skrifttegn for tal med deres ord/lyd.

Du kan udvide øvelse senere ved, at bruge de grønne brikker.

Ha’ det sjovt!

Denne øvelse vil hjælpe børn med at forbinde tallenes
skrifttegn med lyden/navnet på tallene.

3-6 år 1+ barn 5 -10 min

find fisken



Til denne øvelse vælger du de gule brikker.

Læg alle de gule brikker med bagsiden op ad på bordet og bland dem. Brikkerne
kan igen være fisk i søen.

Du kan for eksempel bede børnene om at finde fisk nummer “6”. Vær
opmærksom på, at den eneste måde barnet kan finde brikken med tallet “6” på,
er at tælle knopperne på brikken.

Barnet kan ikke se skrifttegnet/tallet “6”. Barnet øver sig i at tælle knopperne
og får en taktil fornemmelse for værdien/størrelsen af tallet.

Denne øvelse skal gentages ofte, så man kan sikre sig, at barnet har været
gennem alle tallene mange gange. Efterhånden som øvelsen gentages, vil
barnet kunne tallenes ord/lyd med tallenes værdi/størrelse (antal tælle-
knopper).

Sammen med øvelserne “Hvem er det?” og “Find fisken” vil disse øvelser hjælpe
børn med, at forbinde skrifttegnet for tallene men lyden og værdien/størrelsen
af tal.

God fornøjelse!

Denne øvelse vil hjælpe børn med, at forbinde lyden/ordet
med tallets værdi.

3-5 år 1+ barn 5 -10 min

tæl knopperne



8’er-brikken er større 
end 5’er-brikken.

Læg alle de gule brikker i stofposen eller på et bord med bagsiden op ad.
Denne øvelse fungerer bedst med kun to deltagere. Hver tager en brik op, viser
den og siger tallet højt.

Nu skal du så spørge deltagerne om, hvem der har det største tal (se
nedenunder hvordan barnet lærer hvilket tal der er større end et andet).
Den med det største tal vinder brikkerne.

Hvis barnet er usikker på, hvilket tal der er størst, kan det putte brikkerne oven
på hinanden (stable) og sammenligne tælleknopperne visuelt. Brikken med “
flest” tælleknopper er den største.

Figuren nedenunder viser dette for 5’er-brikken og 8’er-brikken.
Denne øvelse skal gentages ofte for at sikre, at barnet har været gennem alle
de forskellige talpar mange gange. Efterhånden vil barnet hurtigt lære at se,
hvilket tal der er større end et andet.

Når barnet har bedre forståelse for hvilket tal der er størst, kan man bede
barnet om, at fortælle hvor meget større det ene tal er sammenlignet med et
andet (se øvelse ”hvor meget større?”).

God fornøjelse!

Denne øvelse vil hjælpe børn med, at forstå forskellen på store og små tal. 

3-6 år 1+ barn 5 -10 min

hvem er størst? 



Denne øvelse er bedst efter I har prøvet “Hvem er størst?”

Læg alle de gule brikker i stofposen eller på et bord med bagsiden op ad.

Denne øvelse fungerer bedst med kun to deltagere. Hver tager en brik op, viser
den og siger tallet højt.

Nu skal du så spørge deltagerne om, hvem der har det største tal og derefter er
hvor meget større tallet er. (Se nedenunder hvordan barnet lærer hvilket tal der
er større end et andet og hvordan det finder ud af hvor meget større tallet
præcist er).

Hvis barnet er usikkert på hvilket tal der er størst, kan det putte brikkerne oven
på hinanden (Stable) og sammenligne tælleknopperne visuelt.

Figuren viser at man kan stable 8’er-brikken ovenpå 5’er brikken og se at 8’er
brikken har tre flere tælleknopper end 5’er-brikken. På figuren er der for
eksemplets skyld fremhævet forskellen mellem de to brikker, og 8’er-brikken er
altså 3 større end 5’er-brikken.

Denne øvelse skal gentages ofte for at sikre, at barnet har været gennem
alle de forskellige talpar mange gange. Efterhånden vil barnet hurtigt lære
at se, hvilket tal der er større end et andet og hvor meget større tallet er.

God fornøjelse!

Den øvelse vil hjælpe barnet med at forstå, 
den præcise forskel mellem store og små tal.

4-6 år 1+ barn 5 -10 min

hvor meget større?

8’er-brikken er 3 større 
end 5’er-brikken.



Trappe Bjerg Dal

Vælg alle brikker af én farve. Bed barnet om at vælge tre forskellige brikker og
læg resten af brikkerne til siden indtil videre.

Lad os for eksempel sige, at barnet har valgt brikkerne med tallene 3, 5 og 8. Bed
barnet om at sortere tallene i en række så det laveste tal er til venstre, det
midterste tal er i midten og det højeste tal er til højre.

Hvis barnet endnu ikke forstår hvordan tal skal sorteres baseret på deres værdi,
skal man selvfølgelig hjælpe barnet til at forstå, at 3 er mindre end 5, og 5 er
mindre end 8.

Brikkerne er designet på en sådan måde, at de hjælper barnet med at se om
tallene er sorteret i den rette rækkefølge når de stabler dem (fra venstre mod
højre).

Hvis tælleknopperne ser ud som en “trappe”, så er brikkerne/tallene sorteret i den
rigtige rækkefølge (trappen kan både gå op og ned). Hvis tælleknopperne ligner
en “dal” eller et “bjerg”, så er brikkerne/tallene ikke sorteret på den rigtige måde.
Figuren nedenfor viser,:

3 - 5 - 8: Trappe
3 - 8 - 5: Bjerg
5 - 3 - 8: Dal
5 - 8 - 3: Bjerg
8 - 3 - 5: Dal
8 - 5 - 3: Trappe

Selvfølgelig kan barnet vælge mere end tre brikker, eller bringe 10’er eller 100’er
brikkerne med i øvelsen. Det vigtigste er, at starte simpelt og langsomt gøre det
lidt sværere.

God fornøjelse og husk at giv ros og have det sjovt.

Denne øvelse vil hjælpe børn til at forstå, at tal kan sorteres 
efter tallenes værdi i enten stigende eller faldende rækkefølge.

5-7 år 1+ barn 5 -10 min

sortėr tallene



Trappe Bjerg Dal

3 - 5 - 8: Trappe
3 - 8 - 5: Bjerg
5 - 3 - 8: Dal
5 - 8 - 3: Bjerg
8 - 3 - 5: Dal
8 - 5 - 3: Trappe

Denne øvelse vil hjælpe børn med at forstå 
værdien/størrelsen af tal og sortere dem.

4-7 år 1+ barn 5 -10 min

midt imellem 

Vælg et komplet sæt af de gule brikker.

Den voksne vælger for eksempel brikkerne med tallet 3 og tallet 8 på og lægger
3’er brikken til venstre og 8’er brikken ude til højre. Der er nu flere forskellige
brikker med tal der er mellem 3 og 8, og øvelsen går ud på, at barnet kan finde
og vælge disse brikker.

Lad os sige, at barnet vælger en 5’er brik og placerer den mellem 3’er og 8’er
brikken.

Ligesom i øvelsen “Sortér tallene”, kan barnet let finde ud af om tallene er lagt i
den rigtige rækkefølge ved at stable brikkerne 3, 5 og 8 og se om
tælleknopperne laver en trappe.

Hvis tælleknopperne ligner en “dal” eller et “bjerg”, så er brikkerne/tallene ikke
sorteret på den rigtige måde. Figuren nedenfor viser, hvordan brikkerne/tallene
kan stables i forskellige rækkefølge:

Du kan fortsætte øvelsen ved at bede barnet om endnu et tal mellem fx 5 og 8
eller du kan fortsætte indtil alle tallene mellem 3 og 8 er fundet.

God fornøjelse!



4-8 år 1+ barn 5 -15 min

i butikken 

Vælg de brikker som svarer til værdien af penge (sedler og mønter) i det land
du bor i. Nu skal I vælge noget legetøj som I kan købe og sælge i butikken og I
er klar til at lege.

Øvelsen er simpel. Den ene er butiksejeren, der sælger legetøj, og den anden
er kunden, der gerne vil købe legetøj. Det fungerer bedst, hvis den voksne er
den der er butiksejeren de første par gange.

Lad os sige, at der er en bamse til salg i butikken og du bestemmer prisen. Vi
anbefaler at du i starten vælger beløb der kan matches ved at lægge tallene på
brikkerne sammen.

Bamsen koster denne gang 28 DKR. Det er nu barnets opgave, at finde de
brikker der svarer til bamsens pris. For at ramme prisen, skal barnet finde en
1’er-brik, en 2’er-brik, en 5’er-brik og en 20’er-brik (eller to 10’er-brikker).

Når I har lavet denne øvelse mange gange, kan I begynde at variere priserne
på legetøjet i butikken eller hvilke mønter/penge der er til rådighed så der skal
gives penge tilbage når der handles.

Et eksempel kunne være, at der er en cykel i butikken og den koster 1800DKR.
Barnet har dog kun to 1000-brikker. Heldigvis har butiksejeren en 200’er-brik
og kan derfor give “penge” tilbage sammen med cyklen. På denne måde kan
der også trænes plus og minus.
Hvis man skal lave øvelsen endnu sjovere, kan I også begynde at “prutte” om
prisen på legetøjet i butikken.

Øvelsen slutter når der ikke er mere til salg i butikken eller
man løber tør for penge.

Hav den rigtig sjovt i butikken!

Denne øvelse vil hjælpe barnet med, at lægge tal sammen 
og trække dem fra hinanden når I handler sammen i butikken.



hul

Passer perfekt

Læg alle de gule brikker på bordet med forsiden op ad.
Fortæl dit barn, at alle brikker har en “særlig ven”. Når
disse to brikker (venner) finder hinanden giver de
tilsammen 10.

Til at starte med, kan den voksne tage to brikker der
tilsammen giver 10 når de lægges sammen: så kan du
fortælle barnet; “Dette er tallet 2 og dens “særlige ven” er
8”. Dette kan du vise ved, at lægge de to brikker “ved siden
af “ hinanden og se, at de to savtakkemønstre passer
perfekt sammen. Derefter kan I tælle knopperne øverst på
brikkerne. Der er i alt 10. Den voksne kan også vise, at hvis
brikkerne (savtakkemønstrene) ikke passer sammen når de
lægges ved siden af hinanden, så er de ikke “særlige
venner”.

Brikkerne er designet på en sådan måde, at de hjælper
barnet til, at finde ud af hvilke tal der er Ti’er venner. Hvis
man for eksempel tager en 5’er-brik og en 2’er-brik, og
ligger dem “ryg mod ryg” kan barnet se, at de ikke passer
sammen. Det er et mellemrum mellem tælleknopperne.
Dette betyder at 2’er brikken ikke er 5’er brikkens 10’er ven
fordi den er for lille. Derfor skal barnet finde en brik med
højere tal/værdi. Ligeledes, hvis barnet vælger 8’er brikken
og “ryg mod ryg”-positionen viser at tælleknopperne
overlapper hinanden, viser det barnet at 8’er brikken ikke er
5’er brikkens “særlige ven”, fordi den er for stor.

Når dette er forklaret, tager man en tilfældig brik, giver den
til barnet og beder om, at barnet kan finde denne briks
10’er ven. Barnet kan så ved hjælp af brikkerne finde ud af,
om de valgte brikker er 10’er venner, ved at lægge dem
“Ved siden af hinanden” eller “Ryg mod ryg” for at se om
barnet skal lede efter en større eller mindre brik.
Når der ingen brikker er tilbage er øvelsen slut.
I kan udvide legen til, at bruge de grønne og blå brikker
(hundrede-venner eller tusinder-venner).

God fornøjelse!

Denne øvelse vil hjælpe barnet med, at genkende det par af en’ere 
(gule brikker) der tilsammen giver 10. Dette er meget vigtigt at 

forstå for senere, at kunne øve addition og subtraktion. 

4-8 år 1+ barn 10 -20 min

ti’er venner



Til denne øvelse skal I til at starte med, bruge alle de gule brikker og nogle af 
de grønne brikker. Fordel brikkerne ud på bordet med forsiden op ad. 
Øvelsen går ud på, at bygge “huse” der består af to cifre. 

Vi anbefaler at I starter med kun at bruge de grønne brikker 10 og 20. Senere 
kan I bruge flere grønne brikker. 

NB: Det kan være en stor hjælp, hvis I har brugt tid på øvelserne “Hvem er 
det?” og “Find fisken” hvor I bruger de grønne brikker i stedet for de gule.

I dette eksempel kan den voksne bede barnet om, at bygge huset “24”. 
Opgaven for barnet er at finde den grønne 20’er brik og den gule 4’er brik. 
Efter det skal barnet “Stable” brikkerne oven på hinanden, således at den 
grønne brik er nederst og den gule brik er øverst.

Brikkerne er designet på en sådan måde, at de passer ovenpå hinanden ved 
hjælp af 
stableknoppen. 

Ved at lave denne øvelse, vil barnet begynde at afkode, at tallet/værdien 24, 
er lavet ved at sammensætte værdien 20 med værdien 4. Barnet øver sig i at 
finde de tilsvarende brikker, stable brikkerne ovenpå hinanden og fysisk kunne 
bygge, røre og skille tocifrede tal fra hinanden.

Når I har lavet øvelsen nogle gange, kan flere af de grønne brikker (Tier’ne) 
introduceres. 

Barnet vil ved denne øvelse finde ud af hvordan det decimale talsystem er 
opbygget og virker. 

God fornøjelse! 

Denne øvelses formål er at bygge 2-cifrede tal og hjælpe barnet 
med at forstå 10-tals systemet. Barnet vil være i stand til at røre, 

bygge og skille et 2-cifret tal. 

4-7 år 1+ barn 5 -10 min

bygge huse



5-8 år 1+ barn 5 -10 min

I denne øvelse kan I bruge alle typer af brikker, men husk at de gule og de
grønne brikker som minimum skal være med. Vi anbefaler, at I starter med de
gule brikker og et par af de grønne (fx 10 og 20).

Fordel og bland brikkerne på bordet med bagsiden opad (omvendt) så barnet
ikke kan se tallet/skrift tegnet.

Opgaven går ud på, at barnet skal bruge tælleknopperne til at finde de rigtige
brikker til at bygge huse (tal) med. Desuden skal barnet også begynde at
opdage, at tælleknopperne har forskellig form alt efter hvilken farve brikkerne
har. Tælleknoppernes form repræsenterer forskellige enheder (1’ere), tiere
(10’ere) hundreder (100’er) og tusinder (1000’ere). Der er en omregningstabel
trykt på stofposen.

Du kan for eksempel bede barnet om, at bygge “47” (det forudsættes her, at
40’er brikken og 7’er brikken er på bordet).

Da brikkerne vender med bagsiden op ad, er den eneste måde barnet kan
finde de rette brikker, ved at tælle knopperne og samtidig forstå, at 4 knopper
på den grønne brik ikke er det samme som 4 knopper den gule brik.

For at bygge et omvendt hus med værdien 47, skal barnet altså finde den
grønne brik med 4 knopper og den gule brik med 7 knopper. Når barnet har
fundet de rigtige brikker vendes de om på forsiden og man kan nu
stable/bygge et hus der viser “47”.

Når barnet har knækket koden kan de blå brikker (100’er) og orange brikker
(1000’er) bruges.

God fornøjelse!

Denne øvelse vil hjælpe barnet med at forstå, at der er forskel på 
1’ere, 10ére og 100’er, og bruge det til at bygge forskellige tal.

omvendte huse



Afhængig af barnets alder, kan man vælge en god håndfuld af de forskelligt
farvede brikker.

Bed barnet om, at bygge et dyr ud fra de brikker I har valgt og lad os sige, at
barnet har valgt at bygge en hest af forskellige farvede brikker.

Hesten kunne fx blive bygget på denne måde: Barnet vælger 80’er brikken til
hestens krop. Barnet bruger så en 1’er brik, 2’er brik og 5’er brik og bruge
dem som ben og hals. Hovedet bliver lavet af en 10’er brik.

Spørg barnet; Hvor tung er hesten? Hvor meget vejer hesten?

For at finde ud af det, skal barnet lægge tallene på brikkerne ligesom man
bruger sedler og mønter i en butik.

At tælle brikkerne sammen kunne foregå på denne måde: 1 plus 2 er 3,.. plus
5 er 8, .. plus 10 er 18,.. plus 80 er 98.

Du kan som voksen holde øje med, om barnet benytter ideen omkring Ti’er
venner (se øvelsen “Ti’er venner”) til at tælle sammen med. Hvis et dyr fx er
bygget af brikkerne: 8, 2, 4, 5, 6, 40, 60, 100 og 200, kan du måske også
minde barnet, at det kan se om der er Ti’er eller hundrede-venner som i dette
tilfælde; 8 og 2 (giver 10) samt 40 og 60 (giver 100) etc.

Husk at bygge mange sjove dyr!

Denne øvelse vil træne det, at tælle sammen “en mønt ad gangen” 
ligesom man gør i supermarkedet.

byg et dyr

5-8 år 1+ barn 5 -10 min
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5-8 år 1+ barn 5 -10 min

byg et dyr med ti’er venner

Til denne øvelse starter I med, at vælge en håndfuld Ti’er venner og
Hundrede venner (se øvelsen “Ti’er venner”).

Vælg fx brikkerne 2 og 8, 4 og 6, 30 og 70 samt 50 og 50. Brug disse brikker
til, sammen med barnet, at bygge et dyr og husk at brug alle brikkerne.

Når dyret er blevet bygget skal barnet så finde ud af hvor meget dyret vejer.

I dette tilfælde vejer dyret 220 og barnet kan komme frem til dette tal på
forskellige måder. Fx kunne barnet lede efter de tal par som er Ti’er venner
og hundrede-venner og til sidst lægge dem sammen.

Det er ment, at denne øvelse skal fremme barnets evne til, at finde talpar der
er Ti’er venner (Hundrede venner) og bruge denne strategi til at gøre addition
lidt lettere. Denne strategi er god at bruge i øvelsen “Byg et dyr der vejer X”.

Byg en masse sjove dyr!

Denne øvelse er en variation af øvelsen “Byg et dyr”. 
I denne øvelse benytter vi kun Ti’er venner til at bygge dyr med,

for at træne barnet i at identificere tal par der tilsammen giver 10.



5-8 år 1+ barn 5 -10 min

byg et dyr der vejer x

Afhængig af barnets alder, vælges der en god blanding af brikker af forskellige
farver. Start med at bede barnet om at bygge et dyr, der fx vejer 188.

Barnet kunne så begynde med at bygge et dyr (en hest fx) ved at vælge
forskellige brikker med forskellige tal på. Målet vil være at bygge hesten med
brikker, der summer op til 188.

Man vil kunne observere følgende: barnet vælger 80’er brikken som kroppen på
hesten. Så kunne barnet vælge 1’er, 2’er og 5’er brikkerne og placere dem som
to ben og en hals. Hovedet kunne være en 10’er brik.

Når disse brikker lægges sammen, er summen kun 98. Så hesten skal laves
større/tungere og barnet skal så bytte nogle at brikkerne til noget større.

Barnet kunne så vælge en 50’er brik og bruge den som ekstra-krop. Barnet
kunne så også vælge en 6’er brik og bruge den som hale på hesten. Summen
er nu 154. Dette er stadig ikke nok.

For at hesten kommer til at veje 188, skal barnet vælger brikker der summer til
34 og udbygge hesten med dem. Disse brikker kunne blive sat på som længere
ben, men det er selvfølgelig helt op til barnet selv, så længe hesten ender op
med at veje 188 – uanset hvordan hesten ender op med at se ud.

Over tid, efter at denne øvelse har været gentaget, vil barnet sikkert have
udviklet en anden strategi. Nemlig først at vælge brikker der summer til den
ønskede vægt (fx 188), og kun derefter begynde at bygge et dyr med de valgte
brikker. Så for eksempel, kunne barnet vælge 40 og 60 (hunderede-venner –
se øvelsen ”Ti’er venner”), så 50, 30, 5 og 3 brikkerne.

En måde at stimulere ”opdagelse” af denne strategi kunne være at begrænse
de brikker barnet kan vælge. Dvs. kun bruge en begrænset mængde af ti’er
venner, hunderede-venner og selvfølgelig bede om at bygge et dyr med en
vægt der nemt kan bygges op af ti’er og hunderede-venner. Denne ide er
beskrevet i øvelsen ”Byg et dyr med ti’er venner”.

God fornøjelse!

Denne øvelse er en variant af øvelsen ”Byg et dyr”. 
I denne øvelse  skal vi bygge dyr der vejer et bestemt tal (vægt).



Til denne øvelse skal I bruge alle de gule og grønne brikker. Hav nogle af de
blå klar men gem dem indtil videre.

Lad alle vælge en grøn og en gul brik og stable dem (se øvelsen “Byg et
hus”). Tallene siges højt. For eksemplets skyld, lad os sige tre børn har
bygget 27, 36 og 19.

Den voksne siger nu, at de tre børn kan lægge tallene sammen og finde ud
af hvad summen er. Reaktionen blandt børnene er ofte, at de ikke tror de
kan gøre det.

Næste trin er, at tage de seks brikker og putte dem alle i stofposen/gryden
og derefter, skal hvert barn, et ad gangen, vælge to brikker af sammen
farve fra stofposen. Lad os fx sige, at de første brikker der vælges er 6 og 7.
Tilsammen giver det 13.

Barnet bygger 13. Husk at sig tallet højt inden brikkerne lægges i
stofposen/gryden. Nu er to gule brikker i posen erstattet af en gul og en
grøn brik. Det næste barn vælger for fx de grønne brikker 20 og 30, og de
vil blive erstattet af 50’er brikken.

Når der ikke længere er to brikker af samme farve tilbage i
stofposen/gryden tages alle brikkerne ud af posen. De stables så den
længste er nederst og den korteste er øverst. Det byggede tal vises. Det er
lig summen af de tal som var i posen til at starte med.

Denne øvelse giver normalt altid en god stemning og selvtillid efterfulgt af
stor nysgerrighed.

Denne leg skal leges meget inden I går videre til øvelsen “Høvl tal”.
De blå brikker bruges hvis summen af tallene bliver over 100.

God kogelyst!

Den øvelse viser barnet at det, i samarbejde med den voksne, 
kan lægge flercifrede tal sammen, selvom det virker meget svært. 

Øvelsen vil hjælpe med, at styrke barnets selvtillid og nysgerrighed for tal. 

7-9 år 1+ barn 15 -20 min

kog tallene



Start med at bygge de tre tal 27, 36, og 19 og put så de seks brikker ned i
stofposen/gryden.

Herunder vises hvordan øvelsen kunne tænkes at blive gennemført:

7-9 år 1+ barn 15 -20 min

kog tallene (figur)

Når der ikke længere er to brikker af samme farve tilbage, slutter øvelsen
ved at stable indholdet af ”gryden”, som på ”magisk vis” giver summen:

Runde 1:

Runde 2:

Runde 3:

Runde 4:

Runde 5:

Runde 6:

Runde 7:

Erstattes

Erstattes

Erstattes

Erstattes

Erstattes

Erstattes

Brikker i stofposen/gryden



Denne øvelse vil hjælpe barnet med at blive bedre til at 
summere flercifrede tal. Det et bedst at lave denne 
øvelse efter at man har brugt tid på ”Kog tallene”.

7-9 år 1+ barn 5 -10 min

høvl tal

11
89

+28
-----
117

Mente

I denne øvelse træner man addition ved at bygge stakke af tal og beregne
summen af tallene ved at ”høvle” stakkene, en farve ad gange, indtil der højst
er en brik af hver farve tilbage.

Denne øvelse er et godt næste skridt mod at forstå hvad en ”mente” er, som
eller kan være svært at forstå hvis man blot skriver tallene ned på papir og
bruger et ”1” som mente for enten en 10-mente eller 100-mente og så videre.

Så når vi ”høvler” 89 og 28, tager vi de to gule brikker 9 og 8 af. De summer til
17, så vi fjerne 9-brikken og 8-brikken og bygger et nyt tal 17. Da vi arbejde
med det ”gule lag”, putter vi den gule brik 7 til side (i ”potten”) og putter 10’er
brikken ved siden af de resterende stakke: 80-brikken og 20-brikken. Faktisk er
denne 10-brik jo ”menten” fra additionen af 9 og 8. Barnet kan nu fysisk se og
mærke ”menten”. Nu er vi klar til det næste lag, der skal høvles af – det
”grønne lag”.

Barnet summere nu brikkerne fra det grønne lag som det nu vil. To brikker ad
gangen, for eksempel. Summen af de grønne brikker skal være 110. Barnet
bygger nu dette tal (en grøn 10’er ovenpå en blå 100’er) og putter 10-brikken til
side (i ”potten”), da vi arbejder med det grønne lag. Bemærk at 100’er brikken
jo er ”menten”.

Vi er nu klar til det sidste lag – det blå lag. Der er kun en brik af hver farve på
bordet, så vi er færdige. Vi stabler nu brikkerne 100, 10 og 7, som giver tallet
117. Summen af 89 og 28. Se illustrationen på næste side.

Ha’ det sjovt!

Se figuren på næste side.

Lad os sige vi bygger to stakke med tallene 89 og 28. Vi har to
gule brikker (9 og 8) og to grønne (80 og 20). Vi vil bruge en
fremgangsmåde meget lig den fra ”Kog tallene”, men blot mere
systematisk ved at tage en bestemt farve-rækkefølge. Formået at
kun at have højst en brik tilbage af hver farve. Vi starter med
”Høvle” fra toppen af stakkene (først de gule, så de grønne, så de
blå, og så videre).



DEN GULE LAG

DEN GRØNNE LAG

DEN BLÅ LAG

carry

carry

Nedenunder vises hvordan addition gennemføres:

7-9 år 1+ barn 5 -10 min

høvl tal (figur)

Start med to tal på bordet:

Tallene lægges sammen (9 + 8 er 17). 
7 lægges til side og 10 er  ”menten”.

Tallene lægges sammen (80+20+10 er 110). 
10 lægges til side og 100 er “menten”.

Additionen er nu næsten færdig og der er ikke flere brikker.

Stabel nu brikkerne der var
lagt til side og få svaret:

Her lægges 
højst en brik 
til siden af 
hver farve.



7-9 år 1+ barn 5 -10 min

klassisk addition

Næste trin er at lægge ti’erne sammen. I dette tilfælde
skal 40’er brikken lægges sammen med 90’er brikken og
10’er brikken som er in mente fra additionen af 8 og 6.
Dette giver 140 og barnet skal nu finde den blå 100 brik
og den grønne 40’er brik.
40’er brikken placeres under 48 og 96 hvor 4’er brikken
fra sidste trin også ligger.

Så bygges tallet 44 med den grønne 40’er brik og den
gule 4’er brik.
Den blå 100 brik flyttes over tallene 48 og 96 (menten)
og da der kun er en blå brik føres den direkte ned til der
hvor der nu står 44 og bygges sammen med dette
nummer til 144 der også er resultatet.

Denne øvelse er klassisk addition, som den traditionelt udføres på papir.
Brug gerne alle de brikker der overhovedet er til rådighed.
Barnet kan frit vælge hvilke tal det gerne vil lægge sammen.
For eksempel kan det være 48 og 96.

Dette er klassisk addition. Inden I laver denne øvelse skal 
I bruge tid med øvelserne “kogtallene” og “Høvl tal”.

Ligesom på papir, starter man med at lægge en’ere sammen.
8 + 6 er 14 og man finder så den grønne 10’er brik og den
gule 4’er brik. Man placerer den gule 4’er brik under 48 og
96, og placerer den grønne 10’er brik over de selvsamme to
tal. Den grønne 10’er brik er “menten”.

Dette er det sidste trin inden addition laves på papir.

God fornøjelse!

Byg de to tal så der er to huse (se
øvelsen “Bygge huse”) som består af en
grøn 40’er brik og en gul 8’er brik, en
grøn 90’er brik og en gul 6’er brik.

Placér dem på bordet ligesom man
ville skrive tallene på papir hvis man
skulle lægge tallene sammen dér.




