
Vi lär oss siffror är ett roligt och enkelt 
sätt för barn att börja lära sig räkna. 
Gör uppgifterna och lägg brickorna på 
rätt ställe i ramarna. Om du g jorde alla 
uppgifter rätt så får du en färdig bild på 
baksidan! 

Spelet innehåller 72 uppgifter i olika 
svårighetsgrader. Börja med att lära dig 
siffrorna 1-12 och fortsätt sedan vidare till 
addition och subtraktion. 

Förberedelser
Ta fram spelplanerna och ramarna men 
låt brickorna ligga kvar i ramarna tills 
vidare. På båda sidorna på spelplanerna 
och på ena sidan på ramen finns det en 
siffra och bokstaven A eller B längst upp 
till vänster. Detta visar vilken ram (A) som 
hör till vilken spelplan (B): 1A hör ihop 
med 1B, 2A hör ihop med 2B etc.

 

LÄR DIG RÄKNA
Börja med ram 1A och spelplan 1B (1 är 
lättast och 8 är svårast). Ta försiktigt bort 
brickorna från ramen och blanda dem 
på bordet med siffrorna uppåt. Lägg 
1A-ramen ovanpå 1B-planen (bild 1). 

Ta en av brickorna och placera den i den 
ruta som matchar, dvs bilden/siffran 
motsvarar siffran på brickan. Tryck till 
brickan i ramen så att den täcker bilden/
siffran under (bild 2).

Innehåll 
8 ramar med flyttbara brickor (tal på ena sidan, pusselbild på den andra) och 4 dub-

belsidiga spelplaner med svar till talen. 
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Räknade du rätt?
När du har lagt alla nio brickorna i ramen 
är det dags att kontrollera om du har 
räknat rätt. Vänd ramen försiktigt så att 
brickorna inte trillar ut (du kan ta hjälp 
genom att lägga en spelplan ovanpå 
ramen när du vänder på den). Om du har 
räknat rätt ser du en söt bild på Tico på 
ramens baksida (bild 3). Om bilden inte ser 
rätt ut så har du lagt en eller flera brickor 
felaktigt. Försök igen! 

Fortsätt nu med 2A och 2B – följ 
instruktionerna här ovan. Tänk på att 
alltid leta efter den siffra eller bild som 
passar ihop med brickan du håller i 
handen. 

När du har spelat spelet många gånger 
kan brickorna lossna från spelplanerna 
och blandas i asken. Men om du tittar 
på mönstret på brickorna ser du att 
mönstret på spelplanen de tillhör är 
detsamma. 

TIPS! Om ni vill kan ni tävla om vem som 
fortast lägger färdigt sin spelplan. Tänk 
bara på att ge varje spelare en spelplan 
som passar till barnets räknekunskaper. 
För att vinna ska pusselbilden på 
baksidan vara riktig.
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Fler roliga och underhållande spel hittar du på   


