VÄGLEDNING

Talmatta 0-99

Best.nr. 978-91-88299-49-9
Användningsförslag
Gå eller hoppa på talen
• Räkna fram- och baklänges 1-2-3-4..... 10-9-8-7.... 30-29-28-27...
• Räkna jämna och udda tal 2-4-6-8..... 1-3-5-7.....
• Säg multiplikationstabellerna 3-6-9-12 ... 4-8-12-16.. 5-10-15-20....
Stå på talen
• En elev står på ett tal, så det inte syns. En annan elev räknar ut vilket tal det är.
• Tre elever står på tre tal i rad så de inte syns. En fjärde elev säger vad det står för tal i mitten.
• En elev säger ett tal som någon annan ska gå och ställa sig på. Detta kan göras som en tävling
mellan två elever, den som först kommer fram till talet får säga nästa tal.
• En elev ställer sig på ett tal och uppmanar en kamrat att ställa sig på ett tal i närheten genom att
ge en beskrivning. T.ex. om fokus ligger på rumsbegrepp: ”Jag står på talet 46, ställ dig på talet
fyra steg till vänster om mig.” Ligger fokus på subtraktion med tiotalsövergångar kan eleven istället säga: ”Jag står på talet 46, ställ dig på 46 - 8.”
• En elev kan ”programmera” en annan genom att ge instruktioner om hur den andra ska gå, med
rumsliga begrepp, eller additioner/subtraktioner.
• 10 elever ställer sig på talen i en viss multiplikationstabell och ser vilket mönstger det blir.
• Använd mattan för att undersöka och befästa positionssystemet. Hitta t.ex. alla kolumner som
slutar på 0, 5, 9 och alla rader som börjar på samma siffra.
• Låt ett par elever instruera varandra att gå från ett visst tal till ett annat på en annan rad = en
tiotalsövergång.
Spela på mattan
Till dessa spel behövs en eller flera tärningar.
• En elev slår en eller två tärningar, den andra går lika många steg fram som tärningarna visar.
Sedan är det nästas tur. Vem kommer först till 25? 50? 99?
• En grupp elever startar på 99 och subtraherar/adderar sig nedåt med tärningskast som i övningen ovan. Vem kommer kommer först till exakt 50?
• En grupp elever startar på 0 och subtraherar/adderar sig till exakt 25 för att sedan vända ner till
exakt 0 igen.
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