
 
 

 

Her er 4 aktiviteter med en terning.  
Alle aktiviteterne kan laves uafhængigt af hinanden 
Aktiviteten foregår bedst udenfor, syntes vi :-) 

2 terninger 
1 stykke papir 
1 tommestok eller målebånd 
1 hjemmelavet puslespil (skabelon vedlagt, du skal selv tegne) 
1 stopur 
1 mor, far, bror, søster, bedsteforælder eller god ven 
 
 
 

 

Lav en bane udenfor. 
Banen skal være 50 meter lang og markeres med start og slut. 
Tag 1 terning hver. Slå med terningen og hop antallet af øjne. 
Skift til at slå og hoppe. Den som kommer først har vundet. 
 
 
 

Kast en terning 2 gange. Lav en firkant hvor siderne har længderne i meter som øjnene 
viste.  
Hvad er firkantens omkreds? 
Hvad er firkantens areal?  
Hvem fik den længste omkreds? 
Hvem fik det største areal? 
 
  

 



 
 

 
 

Tegn et flot billede, en blomst eller et dyr på puslespil-skabelonen. Lim den på noget tykt 
papir eller karton. Når den er tør kan du klippe den ud. 
Lav en bane som er 10 meter lang. Der skal være en start- og slutlinje samt en midterlinje. 
Læg dit puslespil på en tallerken ved slutlinjen. Læg de 2 terninger på midterlinjen.  
Stil jer klar ved startlinjen. Start tiden. Løb til midterlinjen og slå med terningerne. Hvis du 
slår en 6 ér må du løbe videre til tallerkenen og hente en puslespilsbrik. Løb tilbage til start 
med brikken. Så må næste person løbe. 
Hvis man ikke slår en 6 ér må man løbe retur og det er den næste som må prøve. 
Når alle brikker er hentet, skal du samle puslespillet. 
Hvor hurtige var I? 
Prøv om I kan slå tiden.  
 

 

 

  



 
 

 

 
Kast de to terninger, noter resultat, se hvem der har vundet når I har løst de 5 opgaver 
nedenfor. 
 

 Hvem rammer med færrest kast og tættest på tallet 50 ved at lægge øjnene sammen? 
 
 

 Hvem rammer med færrest kast og tættest på tallet 100 ved at gange de to terningers 
øjne? 

 

 Hvor mange kast skal I bruge for at ramme tallet 6 10 gange? Den med færrest kast har 
vundet. 

 

 Kast terningerne 10 gange, hvor mange gange gav øjnene over 10? Den med flest gange 
har vundet. 

 

 Vælg et tal i tabellen nedenfor. Hvor mange kast med terningerne skal I bruge for at 
ramme 0 ved at trække øjnene fra tallet? Den med færrest kast har vundet. 
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