
Inspirert av VM i skiskyting…



POENGKAST
Addisjon

Multiplikasjon

Presisjon

Ryddig føring



Start med å lage 
dette skjemaet for å 
holde orden på 
poeng.
«Poeng per runde» 
og 
«Poeng tilsammen»



Hver spiller triller  fem terninger.
Tips: Her er det store muligheter for å forenkle (f.eks. færre terninger)
eller å gjøre det mer utfordrende (f.eks. lage algebrauttrykk).



Rosa spiller får summen 21



Hvit spiller får summen 24



Gul spiller får summen 16



5 TIL 12 POENG

13 TIL 20 POENG

21 TIL 30 POENG

BLINK:
Kastbane:

Rosa spiller (21) og 
hvit spiller (24) skal 

kaste herfra.

Gul spiller (16) skal 
kaste herfra: 



Hver deltaker har fem 
klosser hver som 

«ammunisjon»



Deltakerne kaster et kast av 
gangen etter tur, frem til alle har 

kastet fem kast. 

BLINK:









Første runde: 
Hvit spiller: 2 treff

Rosa spiller: 0 treff
Gul spiller: 0 treff 



Hvit spiller får 24 · 2 = 48 poeng i første runde.



Rosa spiller får 21 · 0 = 0 poeng i første runde.



Gul spiller får 16 · 0 = 0 poeng i første runde.



Vi triller terninger på nytt:



Rosa spiller får summen 18



Gul spiller får summen 11



Hvit spiller får summen 10



5 TIL 12 POENG

13 TIL 20 POENG

21 TIL 30 POENG

BLINK:
Kastbane:

Rosa spiller (18) skal 
kaste herfra.

Gul spiller (11) og 
hvit spiller (10) skal 

kaste herfra: 



Hver spiller 
gjennomfører sine fem 

kast: 









Andre runde: 
Hvit spiller: 4 treff

Rosa spiller: 3 treff
Gul spiller: 4 treff 



Hvit spiller får 10 · 4 = 40 poeng i andre runde.
Hvit spiller har nå 88 poeng tilsammen



Rosa spiller får 18 · 4 = 54 poeng i andre runde.
Rosa spiller har nå 54 poeng tilsammen



Gul spiller får 11 · 4 = 44 poeng i andre runde.
Gul spiller har nå 44 poeng tilsammen



Spill flere runder og det blir mye 
god regnetrening!



Håper vi har klart å gi god nok instruksjon! 

Lykke til med spillet :-)
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