
Exempel på hjälp
På plåten markeras tiotal med ett
rött band, entalskakor har blåa kanter.
När ental ska adderas är siffrorna i 
”räknehäftet” blåa.

De blåmarkerade kakorna kan 
läggas ihop såväl på plåten som i 
räknehäftet. Vid fel svar kommer 
påminnelse om att räkna dem.

Mattebageriet 2 
- Uppställning

Meny för addition
Sex lektioner för att lära och träna
addition med uppställning.

Här ska först entalen 5 och 9
adderas.

Vid feltryck påminns om att räkna de 
nya entalen.
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När entalskakorna läggs ihop 
på plåten uppstår en ny hel 
rad som markeras med ett rött 
band.
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Exempel på hjälp
Börja med entalen. Fyra kakor ska
dras bort från nio.

Vid fel svar påminns om att räkna 
de entalskakor som är kvar på 
bakplåten.   
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Här ska åtta ental dras från 
tre, vilket inte går. 

Röst och pil förklarar att man måste 
”låna” från översta tiotalet. Detta 
görs genom att dra med fingret till 
entalstrean.

Meny för subtraktion
Sex lektioner för att lära och träna
subtraktion med uppställning.

På bakplåten ligger nu 13 ental. 
Nu går det att dra ner åtta av dem 
till den blå brickan...
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Kvar på bakplåten ligger fem 
entalskakor. I uppställningen ska 
skrivas 5 under strecket.

Vid fel påminns om att räkna entalen
som är kvar på plåten.

Ett tiotal ska nu tas bort. Anting-
en skrivs det rätta svaret 0 direkt i 
skrivhäftet, eller så kan tiotalsraden 
först dras ner till den blå brickan för 
ökad förståelse.
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Stora tal.
I de tre sista lektionerna övas addition 
och subtraktion med decimaltal och 
två- och ensiffriga tal.
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Duellen
Gör egna tal och utmana kompis 
eller en vuxen. Två spellägen: 1) tal 
upptill 30 med kakor och 2) tal upp 
till 999 utan kakor.

Här räknas utan kakor på bakplåt men 
med anvisningar för växling vid 
tiotalsövergång.


