KØKKENRULLEBOWLING
Forberedelse
1. Tegn prikker fra 1-6 på post-it sedler og sæt
dem fast på køkkenrullerne. Du kan eventuelt
også blot tegne direkte på køkkenrullerne.
2. Aftal hvor mange runder I vil spille.

Sådan gør du
1. Stil køkkenrullerne op i en trekant, så rulle 1
står forrest, rulle 2 og 3 står i anden række og
rulle 4-6 står bagerst.

DE HURTIGE
5-6 ÅR
FORUDSÆTNINGER

 Kunne tælle sammen
 Addition

2. Aftal hvor langt fra rullerne man skal stå når
man skal spille.

MATERIALER

3. Hver spiller får to kast hver og skal efter tur
forsøge at vælte rullerne.

 Post-it sedler

4. Efter andet kast løber barnet ned og tæller,
hvor mange ruller der er væltet. De skal også
sige, hvilke kegler der er væltet ved at tælle
prikkerne.
5. Nedskriv antal kegler og antal point på et
papir, så I kan holde styr på scoren.
6. Derefter er det den næstes tur.

Prøv at justere aktiviteten sådan her..!
1.

Når barnet er fortrolig med antallet af
prikker på rullerne, kan man med fordel
lade barnet regne de væltede rullers sum
ud, ved at tælle de væltede rullers
prikker.

 6 køkkenruller
 Tusch

 Stor bold

VEJLEDENDE TID
FORBEREDELSE

AKTIVITET

15 min Bestem selv

HVOR

Ude

Inde

KØKKENRULLEBOWLING
Forberedelse
1. Skriv tal fra 1-6 på post-it sedler og sæt dem
fast på køkkenrullerne. Du kan eventuelt også
blot skrive direkte på køkkenrullerne.
2. Aftal hvor mange runder I vil spille.

Sådan gør du
1. Stil køkkenrullerne op i en trekant, så rulle 1
står forrest, rulle 2 og 3 står i anden række og
rulle 4-6 står bagerst.

DE HURTIGE
6-7 ÅR
FORUDSÆTNINGER

 Kunne tælle sammen
 Addition

2. Aftal hvor langt fra rullerne man skal stå, når
man skal spille.

MATERIALER

3. Hver spiller får to kast hver og skal efter tur
forsøge at vælte rullerne.

 Post-it sedler

4. Efter andet kast skal barnet løbe ned og
lægger tallene på rullerne sammen.
5. Nedskriv summen af de væltede rullers tal på
et papir, så I kan holde styr på scoren.
6. Derefter er det den næstes tur.

 6 køkkenruller
 Tusch

 Stor bold

VEJLEDENDE TID
FORBEREDELSE

Prøv at justere aktiviteten sådan her..!
1.

Når barnet er fortrolig med at lægge
tallene på rullerne sammen, kan man
med fordel tilføje flere ruller til spillet
og/eller bruge højere tal på rullerne.

AKTIVITET

15 min Bestem selv

HVOR

Ude

Inde

KØKKENRULLEBOWLING
Forberedelse
1. Skriv tallene 2,4,6,8,10 og 12 på post-it sedler
og sæt dem fast på køkkenrullerne. Du kan
eventuelt også blot skrive direkte på
køkkenrullerne.
2. Aftal hvor mange runder I vil spille.

Sådan gør du
1. Stil køkkenrullerne op i en trekant, så rullen
med det laveste tal står forrest, i anden række
skal de to ruller med de næstlaveste tal stå og
rullerne med højeste tal skal stå bagerst.
2. Aftal hvor langt fra rullerne man skal stå, når
man skal spille.
3. Hver spiller får to kast hver og skal efter tur
forsøge at vælte rullerne.
4. Efter andet kast skal barnet løbe ned og
lægger tallene på rullerne sammen.
5. Nedskriv summen af de væltede rullers tal på
et papir, så I kan holde styr på scoren.

DE HURTIGE
7-8 ÅR
FORUDSÆTNINGER

 Kunne tælle sammen
 Addition

MATERIALER

 6 køkkenruller
 Post-it sedler
 Tusch

 Stor bold

VEJLEDENDE TID
FORBEREDELSE

AKTIVITET

6. Derefter er det den næstes tur.

Prøv at justere aktiviteten sådan her..!
1.

Når barnet er fortrolig med at lægge
tallene på rullerne sammen, kan man
med fordel tilføje flere ruller til spillet
og/eller bruge andre eller højere tal på
rullerne.

15 min Bestem selv

HVOR

Ude

Inde

KØKKENRULLEBOWLING
Forberedelse
1. Skriv tallene 5, 10, 15, 20, 25 og 30 på post-it
sedler og sæt dem fast på køkkenrullerne. Du
kan eventuelt også blot skrive direkte på
køkkenrullerne.
2. Aftal hvor mange runder I vil spille.

Sådan gør du
1. Stil køkkenrullerne op i en trekant, så rullen
med det laveste tal står forrest, i anden række
skal de to ruller med de næstlaveste tal stå og
rullerne med højeste tal skal stå bagerst.
2. Aftal hvor langt fra rullerne man skal stå, når
man skal spille.
3. Hver spiller får to kast hver og skal efter tur
forsøge at vælte rullerne.
4. Efter andet kast skal barnet løbe ned og
lægger tallene på rullerne sammen.
5. Nedskriv summen af de væltede rullers tal på
et papir, så I kan holde styr på scoren.

DE HURTIGE
8-9 ÅR
FORUDSÆTNINGER

 Kunne tælle sammen
 Addition

MATERIALER

 6 køkkenruller
 Post-it sedler
 Tusch

 Stor bold

VEJLEDENDE TID
FORBEREDELSE

AKTIVITET

6. Derefter er det den næstes tur.

Prøv at justere aktiviteten sådan her..!
1.

Når barnet er fortrolig med at lægge
tallene på rullerne sammen, kan man
med fordel tilføje flere ruller til spillet
og/eller bruge andre eller højere tal på
rullerne.

15 min Bestem selv

HVOR

Ude

Inde

