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Materiale

Elevopdeling

Vendekrig
Fri leg’s basistaske - Mellemtrinnet

Emne

Subtraktion med de hele tal 

Forberedelse

Lav en tallinje fra -14 til 14, som nogle af eleverne kan få brug for.

Beskrivelse

1. Variation: Inddel klassen i to grupper. Hver grupper danner en 

cirkel. Læg en 6-kantede stor terning ind i hver cirkel. Eleverne slår 

med terningen, som bestemmer hvilken tabel, der skal trænes. En 

elev tager terning og kaster videre til en anden. Når eleven kaster 

til den anden elev, siges tallet i den pågældende tabel. Næste elev 

siger videre og så fremdeles. En af eleverne slår med den store 

terning, når tabellen skal skiftes. 

2. Variation: I hver grupper finder man en fanger. Man slår igen med 
den 6-kantede store terning, som bestemmer hvilken tabel, der 

skal trænes. Dog kaster man her med den røde 12-siders terning i 

stedet. Terningen skal kastes rundt og eleverne skal sige det tal, de 

er nået til i tabellen. Har man terningen og bliver fanget, så skifter 

man plads med fangeren. Derefter slår man igen med den 6-kant-

ede terning, for at finde en ny tabel, der skal trænes. 
3. Variation: Præcis det samme som i variation 2. Dog er der to fan-

gere i stedet for én. Det er kun fangeren, der får fat i terningen / 

fanger personen, der har terningen, der bytter plads med den ene 
fanger. 

10-30  min.

Indendørs.

Eleverne spiller 1 mod 1.

Et kortspil pr. par og evt. en 
tallinje med de hele tal fra -14 
til 14.

Tip: Lad jokeren få en funktion/værdi, fjern taltavlen og lad dem 

regne i hovedet, lav en mini-turnering, hvor vinder spiller imod 

vinder osv.

I ovenstående spil tæller knægten for 11 point, damen for 12, kon-

gen for 13 og esset som 14 point. 


