
Nokre døme på aktivitetar i 
matematikk 1-4.kl.



• Dagens dato, vekedag
• Bruker plastbrikker i rutenett
• Partal eller oddetal?
• Primtal, er talet deleleg? 
• Dobbelt og halvparten 
• Nabotal
• Tvillingtal
• Tverrsum
• Kvadrattal og trekanttal
• Differanse
• Plassverdisystemet
• Rekneforteljingar med dei fire rekneartane



Tiarvenner



Kva reknestykke høyrer til?



Finn dei skjulte tala
2 2 2 2 8

3 3 1 1 8

2 3 3 3 11

2 1 4 4 11

9 9 10 10

   



 

Tre lik 16 
Utstyr: ein kortstokk med korta frå ess (1) til 10 

Tal på spelarar: 2 eller 3 

Spelereglar: 
Bland korta og legg kortbunken på bordet midt mellom spelarane. Spelarane 
trekkjer eit kort kvar si gong og legg korta godt synleg på ei rekkje framfor seg. 
Den som først får tre kort som til saman blir 16, har fått eit stikk.  

Dersom ingen kan laga talet 16 etter å ha trekt tre kort, held spelarane fram 
med å trekkja eit kort kvar si gong til ein av dei kan laga talet 16 med tre kort.  
Den som har flest stikk når bunken er tom, vinn spelet.   

 



Spinner for å øve på gongetabellen. 
Prøv først å sei reknestykket, 

så sjekkar du om du har svara rett.

7 14

5 20

2-gongen

4-gongen



Gongemaskin



Blandingsforhold



Kor mange ulike antrekk?



Gongematte kjøpt frå Tutank
Toler utebruk



Koordinatsystemet, 
hemmeleg melding

Kva seier den hemmelege meldinga? 
 

(1,2)(5,2)(5,1)(2,4)(4,1)(5,1)               (1,3)(2,3)(1,1)(3,4)(3,4)(5,1)              (5,1)(2,4)                  (3,4)(5,4)(1,4)(5,1)(2,4)(2,2)(5,3)(4,1)(5,1). 

 

___   ___  ___ ___   ___  ___                                       ___  ___   ___  ___   ___  ___                              ___  ___                          ___  ___   ___  ___   ___  ___   ___  ___   ___             

 

 



5-minutter frå Ask-basen  
mellom anna gongetabellen



Sant/usant ?

• Lærar seier ein påstand, til dømes 4*6=25
• Elevane i gruppe held opp grønt eller raudt

kort
• Alle må ta til dømes eit spensthopp mellom 

kvar påstand
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