
 



 

Regler: Alene 

• Eleven slår med terningen 

• Terningen viser f.eks. 5 

• Eleven starter med at skrive ovenpå 5-tallet nede i den sorte kasse. Derefter skriver eleven ovenpå 

det første 5 tal som er stiplet (Vigtigt at eleven skriver ovenpå tallet på samme måde, som han/hun 

gjorde i den sorte kasse) (Evt. kan man aftale med eleverne, at de hver gang de skal skrive ovenpå 

et stiplet tal, først skal skrive ovenpå tallet nede i den sorte kasse) 

• Eleven slår nu igen med terningen 

• Terningen viser f.eks. 1 

• Eleven starter med at skrive ovenpå 1-tallet nede i den sorte kasse. Derefter skriver eleven ovenpå 

det første 1 tal som er stiplet 

• Eleven slår nu igen med terningen 

• Terningen viser f.eks. 5 igen 

• Eleven starter med at skrive ovenpå 5-tallet nede i den sorte kasse igen. Eleven skriver nu ovenpå 

det andet 5 tal som er stiplet (På den måde bevæger eleven sig op igennem rækkerne, spillet 

slutter når eleven har skrevet ovenpå det sidste stiplet tal i en af rækkerne) 

 

  Regler: En mod en  

• Eleverne spiller 1 mod 1, og skal have hver sin farveblyant. Det må ikke være den samme farve 

• Den første elev slår med terningen 

• Terningen viser f.eks. 5 

• Eleven starter med at skrive ovenpå 5-tallet nede i den sorte kasse. Derefter skriver eleven ovenpå 

det første 5 tal som er stiplet (Vigtigt at eleven skriver ovenpå tallet på samme måde, som han/hun 

gjorde i den sorte kasse)  

• Den anden elev slår nu med terningen 

• Terningen viser f.eks. 1 

 



• Eleven starter med at skrive ovenpå 1-tallet nede i den sorte kasse. Derefter skriver eleven ovenpå 

det første 1 tal som er stiplet (Brug en anden farveblyant end modspilleren) 

• Den første elev slår nu igen med terningen 

• Terningen viser f.eks. 1  

• Eleven starter med at skrive ovenpå 1-tallet nede i den sorte kasse. Eleven skriver nu ovenpå det 

andet 1 tal som er stiplet (På den måde bevæger eleverne sig op igennem rækkerne, spillet slutter 

når en elev har skrevet ovenpå det sidste stiplet tal i en af rækkerne, og farver derefter terningen, 

og vinder dermed rækken 

• Den med flest farvet terninger til sidst har vundet 

• Hvis man slår et tal, hvor rækken er vundet/lukket, går turen over til modstanderen 

 

Materialeliste: 

• Print spillepladen ud 

• 1 terning 

• 2 forskellige farveblyanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


