Mat-fact
Er du god til at forklare uden at bruge bestemte ord?
Er du god til at regne, eller er du den fødte mimer, der med
fine bevægelser forklarer en sammenhæng?
Hvis du kan svare ja til en af ovenstående, er du godt på vej i
Mat-fact.
Materialer
• Spilleplade.
• Kopiarket ”Mat-fact: Begrebskort” - kan udskrives
gratis på mattip.dk eller didaktiko.dk.
• Centicubes eller lignende spillebrikker
(6 stk. i samme farve pr. hold.)
• 1 terning.
• (Evt. et stopur/timeglas/iPad, der kan tage tid.)
Ideen bag spillet
Spillet er et matematikspil, der skal give børn en anden
tilgang til regnestykker og regnemetoder, end den de har,
når de sidder og regner for dem selv.
De skal arbejde med at bruge ord, mime og tegne forskellige
regnestykker, fagbegreber og regneudtryk, uden at de må
benytte det ord eller den tegning, der står/er på selv begrebskortet.
Felter
I spillet møder du følgende felter:

Tegn regnestykket
Du må tegne og illustrere alt det, du vil, men du må ikke bruge bogstaver og tal eller tale.

Forklar regnestykket
Du skal forklare med ord, men du må ikke nævne de tal og det regnetegn, der indgår i regnestykket.

Mim regnestykket
Du må bruge fagter, hænder og hele din krop, men du må ikke bruge ord og tale.

Frit valg
Turholderen kan frit vælge mellem de tre kategorier.

Nyt slag
Hvis du lander på dette felt, må du slå igen.
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Spillet kan spilles på forskellige måder. Her er nogle vejledende regler til forskellige spil.
I kan altid lave ændringer i reglerne, så de passer bedre til jer.
Metode 1 (4-8 personer)
• Dan hold på 2-4 personer. Maks 3 hold.
• Hvert hold skal have seks brikker (fx centicubes) – en brik til at flytte med og fem brikker til at erobre felter med.
Alle holdets brikker skal være ”ens.”
• Hvert hold vælger et hjørne, de ønsker at starte i. Flere hold må gerne starte i det samme hjørne.
• Den der slår højest med en 6-sidet terning starter spillet.
• Det hold, der starter, slår først og skal forsøge at nå ud til et missionsfelt (et felt med en rød cirkel.)
Man slår med en terning og må rykke det antal felter, øjnene viser. Man må gerne stoppe ved et felt, selvom man
ikke har brugt alle øjnene på terningen.
• Hvis man ikke slår sig frem til et missionsfelt, er det et nyt holds tur til at slå.
• Når man frem til et missionsfelt, skal man trække et kort fra bunken med begrebskort. Man skal udføre missionen,
som feltet forskriver (mime, tale, tegne…) Man har et minut til at gennemføre et missionskort.
• Svarer man rigtigt, har man erobret feltet. Man placerer nu en brik oven på feltet, der indikerer, at man ejer det.
Denne brik kan ikke flyttes, men viser blot, at man ejer feltet. De andre hold kan nu ikke længere svare på dette
felt.
• Turen går nu videre til det næste hold.
• Vinderen er det hold, der først erobrer 5 felter. (I kan vælge et andet pointtal, hvis det giver mere mening for jer,
men skal så måske bruge flere centicubes.)
Metode 2 (3-6 personer)
• Man spiller alle mod alle.
• Man får point for at blive gættet, samt for at gætte hvad andre tegner, mimer osv. Den, der først får 5 point, vinder
spillet.
• Hver spiller vælger et hjørne, han/hun ønsker at starte i. Flere spillere må gerne starte i det samme hjørne.
• Den, der slår højest med en 6-sidet terning, starter spillet.
• Den spiller, der starter, slår først og skal forsøge at nå ud til et missionsfelt (et felt med en rød cirkel.)
Man slår med en terning og må rykke det antal felter, øjnene viser. Man må gerne stoppe ved et felt, selvom man
ikke har brugt alle øjnene på terningen.
• Hvis man ikke slår sig frem til et missionsfelt, er det et ny spillers tur til at slå.
• Når man frem til et missionsfelt, skal man trække et kort fra bunken med begrebskort. Man skal udføre missionen,
som feltet forskriver (mime, tale, tegne…) Man har et minut til at gennemføre et missionskort.
• Alle de andre spillere må gætte på, hvad man formidler. Den, der gætter rigtigt, får et point. Det samme gør den,
der udfører missionen. Gættes missionen ikke, er der ingen, der får point.
• Turen går videre til næste person og ovenstående gentages.
• Den person, der først får 5 point vinder. (I kan vælge et andet pointtal, hvis det giver mere mening for jer.)
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