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Addition

+    =     =

+    =     =

__ + __ = ___

__ + __ = ___

Addition är ett av de 
fyra räknesätten. + plus

addera
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Räkna addition.

Addition - det ökar

1 0+

+

=46 0
5 + 3 = ___
2 + 2 = ___
4 + 1 = ___
6 + 3 = ___

14 + 5 = ___
13 + 3 = ___
12 + 0 = ___
17 + 3 = ___

___ + ___ = ___

Ivan har 13 böcker. 
Han köper 4 böcker till. 
Hur många böcker har han sedan? 

Svar: ________________________________________
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