
Fortælle, sortere, sammenligne, 
ordne,  gætte, tælle, kombinere, 
veje, måle og spille mv.

Indledende aktiviteter:

Bring orden i hele familien

Giv bjørnene navne

Hvordan kan storfamilien 

opdeles i grupper?

Find ud af vægtforholdet

mellem de tre størrelser

Fortæl en bjørnehistorie om én 

bestemt bjørn

Fortæl en historie om en lille 

bjørnefamilie

Leg rollespil med bjørnene

Systematisk opstilling af et sæt 

med en familie på 18 forskel-

lige bjørne i tre størrelser og 

seks farver. Begynd første gang 

med tre størrelser og tre farver. 

Fjern en bjørn fra systemet og 

lad børnene gætte og beskrive 

den bjørn, der mangler

Gem et lille stykke papir under 

en af bjørnene. Lad børnene 

gætte, hvilken bjørn der står på 

papiret ved at stille så få spørgs-

mål som muligt

Leg »Bjørnekongen siger«, en 

sproglig-logisk leg, som kan varie-

res på mange måder. Begynd med 

seks små bjørne i seks forskellige 

farver. Denne samling kan kaldes 

børnehaven

Bjørnekongen siger: »Stil den 

gule bjørn foran den røde bjørn. 

Den orange skal være på den røde 

bjørns højre side. Den blå følger 

efter den røde. Lillabjørnen går 

til venstre for den gule bjørn. Den 

grønne bjørn følger efter den blå 

bjørn.« Find selv på næste opstil-

lingsopgave

Brug et helt sæt med en familie på 

tre størrelser og seks farver. Bjørne-

kongen siger: »Alle de store bjørne 

skal gå tur med alle de små bjørne. 

De skal gå på to rækker, og de skal 

gå ved siden af den samme farve. 

Hvor mange bliver hjemme?«

Bjørnekongen siger: »To store, fire 

mellemstore og seks små bjørne 

skal gå på tre rækker. Der går en 

stor bjørn først og sidst, og alle i 

hver række har forskellige farver.«

Find selv på andre, hvori der ind-

går udtryk som første, lige mange. 

den tungeste, netop én, halvt så 

mange, lige efter, næstsidste mv.
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Fortsæt rækkefølgen: 

stor, mellem, lille, stor mellem ...

Grøn, grøn, rød, grøn, grøn, 

rød, grøn ...

En rækkefølge med kun én 

forskel fra den ene bjørn til den 

næste bjørn

Gæt antallet af bjørne i en 

bunke og tæl dem

• Hvor mange bjørne kan du 

 have i hånden?

•   Hvor mange små bjørne i to

  hænder?

•   Hvor mange store bjørne i   

 to hænder?

Brug bjørnene til at vise 

regnestykker

Kombinatorik:

Hvor mange forskellige måder kan 

tre bjørne/farver stå ved siden af 

hinanden på?

Anvend bjørnene som lodder til 

forskellige vejeøvelser. Den store 

bjørn har vægten 12 g, den mel-

lemste 8 g og den lille bjørn 4 g

Bjørnene kan bruges som spil-

lebrikker til såvel kendte spil, 

som spil børnene selv er med til 

at finde på. Se også Mat.akt. side 
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