MANUAL

Mattebageriet 1
- Börja räkna

Svenskt tal och text
Alla övningar har förklaringar och
instruktioner på svenska, både som
tal och text. Textningen kan kopplas
på och av, liksom musik och timer.

Tre individuella konton
Användaren skriver ett namn. Speldata lagras endast inne i appen, inte
online. (Se Pi educations Integritetspolicy).

Meny för subtraktion
6 lektioner med stegrad
svårighetsgrad, bl a: halvor och
subtraktion med tiokamrater.

Exempel på hjälp
Efter 4 sek utan aktivitet ges tips om
att flytta upp kakorna som ska
adderas.

Meny för addition
6 lektioner med stegrad svårighetsgrad: addition med ental, ental +
tiotal, 10- och 20-kamrater, dubblor
och addition med tiotalsövergång.

Kakorna läggs som tiotal och ental
på bakplåten.
Ett tiotal markeras som en hel rad
med ett rött band. Vid fel svar tipsas
om att räkna tiotalen.
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Vid fel svar för entalen tipsas om
att räkna kakorna som inte är tiotal.

Duellen
Två svårighetsgrader, tre olika
speltider.

Här tipsas om att hitta var hälften
av kakorna på plåten ligger som ska
dras ner till den blå brickan.

I Duellen gör användaren egna
uppgifter som en kompis eller vuxen
ska lösa - och vice versa.

Resultatskärm
Här sparas resultat i form av antal
lösta uppgifter, bästa resultat
och intjänade stjärnor.

Duellen kan även användas av
lärare/förälder för att demonstrera
och diskutera olika problem och hur
de kan lösas.
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Bygg ett pepparkakshus
Efter tre intjänade stjärnor kan en
ny del till ett pepparkakshus byggas.

Träna vikt och volymenheter
I varje övning kommer ett moment som går ut på att blanda mer deg. Följ
receptet, använd måtten och fyll ingredienserna i degbuken.

Vår grundläggande filosofi
Inget barn ska behöva känna sig ”dum” över att inte förstå.
Därför har vi lagt in hjälpsteg i alla övningar som leder hela vägen
fram till rätt svar. På så sätt kan barnet utforska talsystemet i egen
takt och bygga upp allt större självförtroende och förmåga.
Övning ger färdighet. Mattebageriet uppmuntrar till mängdträning
som befäster och automatiserar grundläggande mattekunskaper.
För detta har vi ett snällt belöningssystem. Men största ”kicken” fås
av känslan att behärska något man tidigare haft svårare för.
Skriv siffror
I de två första lektionerna tränas
i att skriva siffror.

Mattebageriet 1 har tagits fram i samarbete med forskare, lärare och
elever och testkörs regelbundet i flera skolor.
Carl Magnell
utvecklare Pi education

