
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Arbejdskort 526619 
Til terning med lomme 526901 
 
Materialer: 
- 35 arbejdskort med tryk på begge sider: 
6 x følelser, 11 x tal, 10 x talbilleder (prikker), 10 x rumlig orientering, 
4 x regnetegn (plus/minus), 6 x genstande, 9 x geometriske former, 6 x dyr, 
6 x kropsdele, 2 x spørgsmålstegn (frit valg) 
- 6 arbejdskort uden tryk i farverne rød / gul / grøn / blå / sort / hvid 
 
Opgave 1 At vise følelser 
Hvad skal bruges: 1 terning + følelse kortene 
Lad terningen rulle og vis følelsen på kortet.  
De andre børn gætter den. 
 
Opgave 2 At imitere dyr 
Hvad skal bruges: 1 terning + kort med dyr 
Lad terningen rulle og imiter dyret. 
De andre børn gætter dyret. 
 
Opgave 3 At gange tal 
Hvad skal bruges: 2 terninger + talbilleder + tal  
De to terninger kastes. Én gruppe nævner resultatet.  
Den anden gruppe kontrollerer svaret. 
 

  

Opgave 4 At lægge sammen op til 20 
Hvad skal bruges: 2 terninger + talbilleder + tal 
De to terninger kastes. Én gruppe siger summen.  
Den anden gruppe kontrollerer svaret. 
  
Opgave 5 At lægge sammen og trække fra op til 20 
Hvad skal bruges: 3 terninger + talbilleder + tal + regnetegn 
Terningerne kastes. Det mindste tal trækkes fra det største. En gruppe 
kontrollerer svaret. 
 

Opgave 6 At sætte genstande det rigtige sted 
Hvad skal bruges: 2 terninger + genstande kort + rumlig orientering kort 
Terningerne kastes. Eleven tager kortet med genstanden og placerer det på det 
rigtige sted. 
Gruppen kontrollerer. 
 
Opgave 7 At sætte en genstand sammen med en kropsdel 
Hvad skal bruges: 2 terninger + genstande + kropsdele 
Genstandene placeres i rummet. Terningerne kastes. En gruppe henter 
genstanden og sætter den sammen med den rigtige kropsdel. En gruppe 
kontrollerer svaret. 
 
Opgave 8 At vælge den rigtige form 
Hvad skal bruges: 2 terninger + genstande + piktogram kort (størrelse, tykkelse, 
spørgsmålstegn) + figurer af forskellig tykkelse og størrelse. 
Terningerne kastes. En elev vælger den rigtige genstand. En gruppe kontrollerer. 
 
Opgave 9 At sætte genstande sammen med et nummer 
Hvad skal bruges: 2 terninger + tal eller talbilled-kort + genstande 
Terningerne kastes. Eleven vælger den rigtige genstand. Eleven gør 
noget med genstanden, det samme antal gange som det antal, han har 
kastet, f.eks. tapper tre gange med en blyant eller sparker til en bold seks gange. 
De andre kontrollerer. 
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