
Kaste former  Praktisk øvelse i at identificere former ved at bruge form kuberne 
 og tæppet. 
 1. Tag 10 børn og bed dem gå langsomt rundt om tæppet 
 2. Mens børnene går rundt, sig da højt ”kaste former.” Børnene 
  skal så sætte sig ned ved siden af tæppet, når der bliver sagt 
  ”kaste former.” 
 3. Når de så sidder ned tril så 1 eller begge form kuberne på 
  tæppet. Hvis det er spørgsmålstegnet må der vælges hvilken 
  som helst form fra kuben 
 4. Det eller de børn som sidder ved de former som er på 
  kuben/kuberne skal forlade cirklen 
 5. Fortsæt til der er et barn tilbage 

 
 
 

 
 

Supplerende 
forslag  � Varier spillet ved at ændre kuberne så de kan matche 
  forskellige færdigheder. 
 � Lav 2 grupper ved at bruge tæppet. Lad alle børnene stå ved 
  siden af en sektion på tæppet og sortere børnene ved 
  farverne, former eller tallene. For eksempel kan dem som står 
  ved 1-5 være en gruppe og dem der står ved 5-10 er en 
  anden gruppe. 

 

 
                           God fornøjelse 
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Farver, former og tal aktiviteter 
 

Varenr. 711049 



Fagligt område Matematik 
 
Aldersgruppe  Fra 3-6 år 
 
Arbejdsform  Individuelt eller i små grupper 
 
Mål og Indhold  Forståelse af farver, former og tal ved at bevæge sig. 
 Aktivitetstæppet giver børnene mulighed for at lege og 
 samarbejde. Brug det farverige tæppe med de oppustelige kubes 
 og ærteposer til forandring inden for aktiviteter og leg. 
 
 
Materiale- 
beskrivelse  Aktivitetstæppe 
 2 røde oppustelige kubes med numre 
 2 blå oppustelige kubes med former 
 1 hvid oppustelig kube med farver 
 5 farvede ærteposer (rød, orange, gul, grøn og blå) 
 
  
 
Aktiviteter: 
 
Find farven  Praktisk øvelse i at lære farver med farve kuben og tæppet.  
 1. Læg tæppet på gulvet hvor der er god plads 
 2. Lad børnene stå i 2 rækker 
 3. Tril farve kuben og sig farven højt. Hvis spørgsmålstegnet 

kommer frem, må man selv vælge farve 
 4. Det 1. barn fra hver række skal løbe frem til tæppet og stille 

sig ved den valgte farve 
 5. Det barn som finder farven først skal så trille kuben 
 6. Det andet barn går bagerst i køen i den række barnet kom fra 
 7. Barnet fra forrige omgang triller kuben og siger farven højt og 

de næste 2 børn skal så finde farven 
 8. Den der har trillet kuben skal gå om i køen i sin egen række 
 9. Spillet fortsætter til alle har prøvet at finde farve og trille kuben 
 

 For at variere spillet, kan børnene gå rundt om tæppet og finde 
 den korrekte farve når farven bliver råbt op. 

 
 
 
 
 
 

 
Farvecirkel  En praktisk øvelse i at lære farverne med de 5 ærteposer, farve 
 kuben og tæppet. 
 1. Lad 10 børn sidde rundt om tæppet og giv 5 af dem en 
  ærtepose 
 2. Bed børnene om at sende ærteposerne videre til den næste i 
  urets retning 
 3. Tril farvekuben på tæppet foran børnene 
 4. Sig farven højt. Hvis det er spørgsmålstegnet, bestem da selv 
  en af farverne fra kuben 
 5. Det barn som har ærteposen som har samme farve, forlader 
  cirklen 
 6. Spillet fortsætter på samme måde indtil alle børnene har 
  forladt cirklen 
 Denne aktivitet kan laves med hele klassen, hvor der kun bruges 
 ærteposer og farvekuben. 
 
Tal række  Praktisk øvelse i at identificere tallene ved at brug tal kuberne og 
 tæppet. 
 1. Stil børnene op på 2 rækker 
 2. Den første i hver række skal have en talkube 
 3. Lad disse 2 rulle kuben og sig tallet højt. Hvis det bliver 
  spørgsmålstegnet, skal de vælge et tal fra kuben 
 4. De 2 børn skal så finde hver deres tal på tæppet og sætte sig 
  ved tallet 
 5. Hvis der allerede sidder et barn ved tallet, skal barnet sætte 
  sig bag ved dette barn. I række. 
 6. Bliv ved med at slå indtil alle børn sidder ved tæppet. 
 
 
Kaste tal  Praktisk øvelse i at identificere tallene ved at bruge talkuberne,  
 4 ærteposer og tæppet. 
 1. Børnene skal stå på 2 rækker, én på hver sin side af tæppet 
 2. Det 1. barn i hver række skal have 1 talkube og 2 ærteposer 
 3. De skal så trille tal kuben og sige tallet højt. Hvis det bliver 
  spørgsmålstegnet må de selv vælge et tal fra kuben 
 4. Hvert barn skal så kaste ærteposerne på tæppet hvor tallet er, 
  det tal fra kuben 
 5. Hvis barnet rammer det rigtige tal, giver det 1 point for hver 
  ærtepose 
 6. Børnene samler selv kuben og ærteposerne op og giver til 
  den næste i rækken 
 7. Det hold der har flest point vinder 


