
CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

Indholdet i denne aktivitet afspejler kun forfatte-
rens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-
Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, 
informationen deri måtte blive brugt.

Flip-Flop Matematik 
med mælkekartoner

FAG: 
Matematik. 

KLASSE: 
0.—1. klasse

MATERIALER: 
Mælkekartoner, sakse, farver, 
tusser, papir, pap, lim eller tape.

Spil med mælkekartoner, hvor man kaster og får en opgave med antal 
frugt/grønt som man skal læse matematisk. Fx 3 citroner plus 7 jordbær. 

SÅDAN GØR I:

Print skabelonerne ud og farvelæg dem. Dernæst klistrer I dem på siderne af mælke-
kartonerne. Husk at blande motiver og tal så det bliver varieret. Vupti, så har I Flip-
Flop-kartoner klar.

I skal lave to slags Flip-Flop-kartoner. På den ene slags er der tal og på den anden 
skal der være matematiske tegn. Den med tal bestemmer hvilke tal der skal regnes 
med, og den med matematiske tegn bestemmer hvilken regnemetoder.

SÅDAN SPILLER I:

Kast først to kartoner med tal og motiv. Kast dernæst karton med matematik-symbol. 
Regn dernæst regnestykket ud.

F.eks. 3 æbler + 7 tomater.

MÅL MED AKTIVITETEN: 
At sætte fokus på, at det er en god idé at genbruge embal-
lage, og at en emballage nemt kan omdannes til noget nyt 
der er brugbart og lærerigt.

At give eleverne alternative måder at lære matematik på, 
hvor kreativiteten og fysisk aktivitet er en del af det.

GOD IDÉ: 
Lav en karton med matematiske tegn og flere med 
forskellige kombinationer af tal og motiver. 
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Print skabelonerne ud klæb dem på 
siderne af mælkekartonerne. Husk at 
blande motiver og tal så det bliver 
varieret. 
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Print skabelonerne ud klæb dem på 
siderne af mælkekartonerne. Husk at 
blande motiver og tal så det bliver 
varieret. 
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Print skabelonerne ud klæb dem på 
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blande motiver og tal så det bliver 
varieret. 

1
2

3
4

5
6.

8

!

7



CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

Indholdet i denne aktivitet afspejler kun forfatte-
rens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-
Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, 
informationen deri måtte blive brugt.

Print skabelonerne ud klæb dem på 
siderne af mælkekartonerne. Husk at 
blande motiver og tal så det bliver 
varieret. 

+- . .
x =

9
10

!


