
   

   

   

   

Hver spiller har sin egen plade og skiftes til at slå med fem terninger med tal på. Kan du bygge et tal, som passer på pladen? 
Efter hvert slag går turen videre til næste spiller uanset om det lykkedes at få udfyldt et felt på pladen eller ej.  
Den, som først får hele pladen fyldt, har vundet. 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

3 på enernes plads og 5 på tiendedelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

6 på hundrededelenes plads og 2 på tiendedelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

4 på enernes plads og 5 på hundrededelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med 3 ens cifre 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med 3 ens cifre 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med flere på tiernes plads end tiendedelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med færre på hundredernes plads end enernes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal der er større end 653,41 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal der er mindre end 113,65 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Samme ciffer på tiernes plads og tiendedelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

1 på tiernes plads og 2 på enernes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

4 på både hundredernes plads og hundrededelenes plads 
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_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

2 på enernes plads og 4 på tiendedelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

5 på hundrededelenes plads og 1 på tiendedelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med flere på hundredernes plads end enernes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med 3 ens cifre 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med 3 ens cifre 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal der kan afrundes til et lige helt tal 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal der kan afrundes til et ulige helt tal 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal der er større end 565,12 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal der er mindre end 123,54 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Samme ciffer på enernes plads og hundrededelenes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

6 på tiendedelenes plads og 3 på enernes plads 

_____  _____  _____ , _____  _____ 
 

Et tal med færre på tiernes plads end tiendedelenes plads 
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Hver spiller har sin egen plade og skiftes til at slå med fem terninger med tal på. Kan du bygge et tal, som passer på pladen? 
Efter hvert slag går turen videre til næste spiller uanset om det lykkedes at få udfyldt et felt på pladen eller ej.  
Den, som først får hele pladen fyldt, har vundet. 

med decimaltal 


