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Gitte Vedel, lærer på Nymarksskolen og certificeret i Dunn og
Dunn Instructional Strategies, St. John´s University, New York,
2007
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og en spillevejledning.
Derudover indeholder bogen en CD med
kopiark, skabeloner og før- og eftertest.
Spillene kan enten bruges som de er,
men er også så alsidige, at du vha. skabe
lonerne hurtigt kan tillempe emne eller
sværhedsgrad til netop dine elever, du
kan sågar træne tyske bøjningsformer
eller hvad du nu lige har brug for.

Læringsstil inspireret matematik spil
til udskolingselever
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fremgangsmåde til fremstilling af spillene
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Matematikspillene fra
udsendelsen ”Ildsjæle –
Den legende Skole” er nu
udgivet som bog
Materialet er lavet for den lærer, som gerne vil arbejde
med læringsstile, men har svært ved at komme i gang.
Her er spillene lige til at printe ud fra CD´en og straks er
man klar til at spille. De forskellige spil er tænkt som et
supplement til den daglige undervisning, samt en træning til de elever, som brug for en anden tilgang til det
matematiske stoffet.

Eksempler fra bogen
Sådan laver
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Der er 5 forskellige spil i bogen og CD´en.
• Brøk-domino, som træner omskrivninger mellem
brøker, decimaltal og procent.

#&4, 3*7&- 4&"'

%&' 034, &--*(

5. Brøkdomin

&41* -

o

Når eleverne
vælter tre eller
flere kegler,
tvinge
overveje, hvorda s de til at
n
men skal udregn pointsumes, for at få
det
optimale ud
af kastet.

• Kluddermatematik, som findes i 3 varianter – brøker,
multiplikation og division. Er bygget op efter Twisterspillet.
• Cirkel-vendespil, som er et memory-spil som har
emner fra cirkel-geometrien.
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• Klodsespil, et spil med 12 klodser, hvor det ved
hjælp af addition og multiplikation, gælder om at nå
frem til 200 point. Det afhænger dog af hvilke klodser man vælter.
• Gruppevende-spil, som kan bruges til en stor gruppe elever. Igen et memory-spil, hvor det gælder om,
at holde hovedet koldt og kunne samarbejde med
sit hold. Emnerne er de 4 regningsarter, ligninger.
Der er 40 forskellige sæt kort, der skal kombineres.
Prisen for bog og CD er kr. 400,- excl. moms.og
kan bestilles ved henvendelse til Gitte Vedel på
tlf. 4018 8687 eller email gitte@hannesborg.dk
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