Kort: Matematiken omkring mig

Hitta en möbel
som är
högre än du.

Hitta en möbel
som är lägre än du.

Hitta en möbel som
du kan krypa in under.
Räkna från noll
till femtio under
möbeln.

Gå fram till en kompis vars
förnamn har lika många
bokstäver som
ditt förnamn.

Räkna tillsammans med
ditt par hur många
bokstäver era efternamn
har sammanlagt.

Gör high-five!

Hoppa lika
många hopp.

Räkna föremålen i din
penal och kategorisera
dem i olika grupper.

Hitta något som har
formen av en cirkel.

Esineitä

Hitta något som har
formen av en fyrhörning.

Hitta något
som har formen
av en triangel.

Piirrä ötököitä, hyttynen, kärpäsiä jne...

Hitta tre föremål som är
cirkulära cylindrar.

Hitta två föremål som är
rätblock.

Fundera på vilket av
föremålen som är störst
och vilket minst.

Fundera på vilket av
föremålen
som är störst
och vilket
minst.

Hitta fem olika
föremål som är
symmetriska.

Räkna hur många stolar
det finns i klassrummet.

Räkna hur många stolsben
det finns i klassrummet.

Gå och sätt dig på
varje stol.

Hitta en plats
där det finns
fler än 20 saker
att räkna.
Räkna sakerna.

Hitta en plats
där det finns
färre än 10 saker
att räkna.
Räkna sakerna.

Hitta en plats där det finns
färre än 20 men fler än
10 saker att räkna.
Räkna sakerna.

Hitta sammanlagt åtta
röda och blå föremål.
De blå föremålen ska vara
två fler än de röda.

koh-teen al-kuun.

Räkna hur många skräp
du hittar i din pulpet
eller i din låda.
Släng allt
skräp i
papperskorgen.
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O-vi-au-kon le-veys
on 2 as-kel-ta.

Hitta en trappa.

bildkonstarbeten
som hänger på väggen
i klassrummet.

Räkna antalet
trappsteg genom
att gå nerifrån
upp.

Mit-taa ja mer-kit-se mit-taus-tu-los.

Käy-tä-vän le-veys Räkna hur många
Räkna hur många
lampor det finns
on i
as-kel-ta. steg det är från
klassrummet.
klassrummet till
ytterdörren.

Pui-den e-täi-syys on
62

E-tu-sor-men pi-tuus
Räkna hur många
on 3 mit-ta-tik-ku-a.

Hyp-py-na-run
Räkna pi-tuus
antalet bord
i matsalen.
on
as-kel-ta.

as-kel-ta.

Räkna hur många
människor du kan
se från fönstret i
klassrummet.

Hitta sammanlagt 15 böcker,
tuschpennor och vanliga
pennor. Det ska vara lika
många av varje.
Dela in föremålen
i fem lika stora
grupper.
Hur många
föremål är det
i varje grupp?

Räkna hur många
krokar för kläder din
klass har tillgång till.

Räkna hur många par
skor som står i garderoben.
Hur många par skor
är svarta?

Ta fram 20 föremål.

Välj en plats.

Dela in föremålen i grupper
med två i varje. Hur många
grupper är det?

Kom på något du kan
räkna där.

Dela in föremålen i grupper
med fem i varje. Hur många
grupper är det?

