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Talkort 1-125 
Talkort er gode til at træne talrækkefølgen. 

I starten behøver børnene måske kun at få det ene ark. 

Send kortene med børnene hjem, så de få hjælp til at klip-

pe dem ud - det er hårdt for mange børn i den alder at kla-

re det alene. Saml kortene i en kuvert (med navn). 

Talkortene går til 125 da hundrede-overgangen erfarings-

mæssigt er svær for mange: 99-100-101 … ikke 99-100-

200 … ;-) 

 

Byg en talslange 

Brug så mange kort, som barnet kan klare, og lad det byg-

ge en talslange - dvs. en (bugtende) tallinje fra 1 til f.eks. 

25 eller 50. Senere kan man bygge videre til større tal. 

Slangerne kan bygges i alene, i par eller i mindre grupper. 

I en periode plejer jeg at lade børnene begynde timen med 

at samle deres talslange på bordet - det er en god ”start på 

timen aktivitet”, der giver ro og samling. 

Når børnene har flere kort, er det lettere at samle dem på 

gulvet. 

Hvis du har lyst til at tilføje et konkurrence-element, kan 

børnene dyste mod hinanden om hvem der først får deres 

slanger samlet. Jeg plejer at lave ”pigerne mod drengene” 

eller ”vindues-grupperne mod dør-grupperne” - men vær 

opmærksom på at ingen føler sig udstillet, hvis de ikke 

har så let ved det.  

Efterhånden som der kommer flere kort til, er det smart at 

sortere i bunker inden man lægger slangen. Det er der er-

faringsmæssigt nogle af børnene i klassen, der finder ud 

af! Del deres fantastiske tip med hele klassen. 

 

Sværere variation: 

Byg baglæns 

Byg kun hver andet tal (2-tabellen) eller hvert tredje…  

Du kan også differentiere ved at nogle børn skal bygge 

baglæns og nogle har lov til at gøre det forlæns. 
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Find det tal …. 

Du kan også bede dem om at lægge alle kortene fx fra 26-50 op på deres bord med talsiden opad.  

Derefter beder du dem om at finde tallet med fx 3 tiere og 6 enere og holde op i luften. Gør det lidt 

sværere ved at nævne skiftevis tiere og enere først. 

 

Spil: Den største fisk 

Kopier et par ekstra sæt kort på karton og spil med dem (- du bestemmer selv hvor mange kort, der 

er i ”et sæt”). 

Del børnene i makkerpar eller små grupper og lad dem spille et fint lille spil med et sæt kort. 

 Læg kortene med bagsiden opad og lad børnene trække et kort hver. Højeste kort vinder omgan-

gen.  

Spillet slutter enten når der ikke er flere kort tilbage eller når læreren bestemmer at tiden er gået. 

I dette spil får børnene også trænet deres positionskendskab - at det er vigtigere hvad der står på 

tier-pladsen end på ener-pladsen. Det er ikke nødvendigvis indlysende for alle i begyndelsen. 

 

Sværere variation: 

Børnene skal lægge 1 til deres tal og sige resultatet højt. Det giver naturligvis ingen forandring i 

hvem der vinder, men børnene får trænet deres positionskendskab. 

Prøv bagefter at tage et par runder, hvor der skal lægges 10 til de trukne tal. 

Den sværeste variation er den, hvor det skiftevis er 1 og 10, der skal lægges til - fx 3 minutter ad 

gangen. Her anbefaler jeg at læreren skriver hhv +1 og +10 på tavlen og sætter en markør på hvil-

ken regel der gælder.  

 

Træk et stykke 

Senere kan brikkerne bruges til at lave plus-stykker - enten hvor man trækker to kort eller hvor 

barnet skal trække et kort og lægge et fast tal til. 


