
www.hospedagogen.com   •   www.hos.se  www.hospedagogen.com   •   www.hos.se

Hands-On Science
Skarprättarvägen 7, port 3
176 77 Järfälla

www.hos.se
info@hos.se 
08-564 714 42

Blue-Bot Mattemattan
Matematikövningar som passar barn från 3-6 år

Förberedelser:
Klipp ut tal/sifferkorten som medföljer. Laminera gärna 
dessa så de kan återanvändas. 

Hur gör du?
Uppdrag 1 Gå till rätt siffra eller stapel
Sortera ut sifferkorten 0-9. Vänd dem upp och ned.  
Barnet drar ett kort ur högen och programmerar botten 
till rätt siffra eller stapel. Starta i rutan med “=”. 

Uppdrag 2 Hur ser de ut? 
Ge barnen uppdrag som t.ex: 
Gå till en siffra som är rund, Gå till en siffra som har  
“ett streck och en ring”, Gå till den längst/kortaste  
stapeln osv. 

Uppdrag 3 Antal
Ta fram diverse plockmaterial ex sorteringsbjörnar,  
kuber, brickor, eller tandpetare. Ge barnet ett visst antal 
och be barnet att programmera Blue-Bot till rätt siffra 
på mattan. 

Uppdrag 4 Plus ett
Sortera ut sifferkorten 0-9. Vänd dem upp och ned.  
Barnet drar ett kort ur högen och adderar med ett (+1). 
Nu ska barnet programmera botten till rätt siffra eller 
stapel. 

Uppdrag 5 Lilla plus
Sortera ut additionskorten. Vänd dem upp och ned. 
Barnet drar ett kort ur högen och programmerar 
botten till rätt summa. 

Det här behöver du:
• Bee- eller Blue-Bot
• Mattematta
• Tillhörande tal och 

sifferkort

VAD SÄGER LÄROPLANEN? 
Lpfö18 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka 
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra i olika sammanhang och med 
skilda syften

• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande 
egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, 

mätning och förändring, samt att resonera matema-
tiskt om detta,

• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 
använda matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp

Till vår hemsida
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