SPELREGLER
Quartetto Matteleken, art nr 2372
Snick & Snack, Sifferfamiljer från Kungaskogen
32 spelkort med 4x8 kortfamiljer.
Den som får flest familjer vinner.
En familj består av 4 kort, där färgrutor och siffror visar vilka kort som ingår. Blanda korten väl
och dela ut. Spelaren till vänster om den som delar ut börjar. Han frågar en medspelare efter ett
kort som han behöver för att kunna bilda en familj tillsammans med något av de kort han redan
har. Om medspelaren har det rätta kortet, lämnar han det ifrån sig, och den som frågar får fortsätta att fråga andra medspelare. Ber han att få ett kort som medspelaren inte har, blir det denne
medspelares tur att fråga.
Alternativ: Om det bara är två spelare så kan man välja att bara dela ut t ex vars 8 kort och lägga
resten i en hög i mitten. Den högen kan man kalla för sjön eller något annat som barnen tycker är
roligt. När en spelare blir tillfrågad om ett kort som han inte har, svarar han ”det finns i sjön” och
så får den spelare som frågade ta det översta kortet i högen.
Familjer som ingår:
Grön ruta: 0 1 2 3
Röd ruta: 1 2 3 4
Blå ruta: 2 3 4 5
Rosa ruta. 3 4 5 6
Lila ruta: 4 5 6 7
Brun ruta: 5 6 7 8
Gul ruta: 6 7 8 9
Svart ruta: 7 8 9 10

Samtal
Siffra – antal. Flera möjligheter att visa siffra och antal med de olika korten.
Före och efter. Möjligheter att visa kort som ligger före och sen som ligger efter.
Lika många. Flera kort har samma siffra men olika föremål som antal.
Större än och mindre än. Kan lätt illustreras med korten.
Räkna till 10. Korten kan läggas från 1 till 10 och så kan man träna att räkna.
Lika mycket. T ex 3 + 2 pennor är lika mycket som 5 ringar eller 5 morötter.
Leta siffror – leta antal. Lägg ut korten med siffrorna upp. Be barnen ta upp just den siffran eller
t ex det kortet som har 3 morötter.
Hitta på egna mattesamtal.
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