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Slik skrives sifrene

Addisjon Subtraksjon

Regnetegn          (pluss) Regnetegn          (minus)

3 + 2 = 5
sum

verdien til
summen

5 – 2 = 3
differanse

verdien til
differansen

Likheter

5 = 5 5 > 33 = 3 3 < 5

Ulikheter
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Natasha Blank, Kjersti Melhus

Bokmål

MATEMATIKK



   Bruk blyant med denne fargen.

  Tegn pil med denne fargen.

  Tegn strek med denne fargen.

   l     Utvidelse av oppgaven.

  Diskuter med en medelev.

TEGNFORKLARING:



30° 30°

Slik holder vi blyanten.

Slik plasserer vi boken når vi skal skrive.

Slik plasserer vi arket når vi skal tegne. 

LEGG MERKE TIL F LGENDE
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Å SAMMENLIKNE

Fortsett mønsteret. 1

Hva passer sammen? (Bruk regelen som er vist.)2



5

Tegn strek mellom sokkene som hører sammen.3

Tegn en sokk som passer til den som ble til overs.

Fargelegg figuren som ikke passer inn.4



6

Hva er flest av? Sett kryss. 5

Plasser i rekkefølge etter størrelsen. 6



7

Tegn rundt bildet med flest.8

Vis en vei fra musen til osten. 7



8

Tegn rundt bildet med færrest.9

Tegn strek mellom grupper med like mange.10
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Fortsett mønsteret. 13

Finn like typer figurer. 12

Hvilken vei fører til hvilket leketøy?11



10

Hvor mange er det? Tegn strek til riktig tall.14

Fortsett mønsteret.  15

Lag ditt eget mønster.



11

Er det like mange? Sett kryss.16

I hvilken rekkefølge er bildene tatt? Vis med piler.17



12

Tegn noen få store røde epler til venstre i epletreet og mange 
små grønne epler til høyre.

18

Tegn det som du ser oppe og nede på bildet:

Fortsett mønsteret.19
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Tegn ring rundt det som hører sammen. 20

Tegn sju punkt som ikke er på linjen. 

Tegn færre enn sju punkt på linjen. 

21

Hvor mange punkt er det på linjen? Strek under tallet:



14

Tegn slik at alle har like mange ballonger som Pelle.22

23
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Fortsett mønsteret. 24

Hver kopp skal ha et fat. Er det mange nok fat? 
Strek under:

25

l  Hvor mange fat er det? Strek under tallet. 

l  Hvor mange kopper er det?  Strek under tallet. 

Fortsett mønsteret. 26
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Hvor mange er det? Tegn strek til riktig tall.27

Tegn mange punkt under linjen. 
Tegn noen få punkt over linjen.  

Fortsett linjen.28



17

Hva hører sammen? 29

Hvor mange tegnet du? Vis med streker eller tall.

30
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Hvilken farge er det på linjen? Fargelegg svaret:  .  

Fortsett mønsteret.31

Del figurene i to deler med samme form. Fargelegg delene rød og blå.32

Hvor mange ruter av hver farge er det i hver figur? Fortell.

Fortsett mønsteret. 33
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Lag en modell som passer til bildet.34

Bruk disse symbolene:

Hvor mange hunder er det? Strek under tallet.  

Hvor mange fugler er det? Strek under tallet.  

Hvor mange dyr er det til sammen? Strek under tallet.  

l  Lag andre spørsmål til bildet.




