
Vilken penna hör till vem?

Andys penna är dubbelt så lång som Tanjas.

Tims penna är 1 cm kortare än Andys.

Namn:  

Namn:  

Namn:  

Min penna är 9 cm.Trixigt!

Kikaren 1A, s. 29



Pröva dig fram!

Det är 12 barn i Tanjas ufoklubb. Flickorna är 4 fler än pojkarna.
Hur många pojkar är det?

 

Trixigt!

Kikaren 2A, s. 17



Rob är dubbelt så gammal  
som sin syster Lilly.  
Tillsammans är de 15 år.  
Hur gammal är Lilly?

Pröva  
dig fram!

Trixigt!

Kikaren 2A, s. 29



Bagaren äter upp en tredjedel av den rosa tårtan. 
Diskaren äter upp hälften av tårtan.  
Vem äter mest?

Trixigt!

Kikaren 2A, s. 31



 

Hur många gram väger grodan?

Tänk först ut
vad en ödla väger.Trixigt!

Kikaren 2B, s. 15



Rita din lösning.

Heidi har ett rep som är 800 cm. Hon ska klippa det i delar  
så varje del blir 200 cm. Hur många klipp gör Heidi?

Trixigt!

Kikaren 2B, s. 29



Tim och Tanja har hittat på ett eget hemligt sätt att skriva tal.

Så här skriver de talet 342:   

Skriv Tims och Tanjas tal med vanliga siffror.

 

Skriv talet med Tims och Tanjas tecken.

431  640

Trixigt!

Kikaren 3A, s. 7



Så här många lådor med mat finns på delfinariet. Hur många är de? 

Trixigt!

Kikaren 3A, s. 13



Hedda och Volmar har 500 kr tillsammans.
Hedda köper en flöjt för 125 kr.
Volmar köper en trumma som kostar dubbelt så mycket.
Hur mycket har de kvar?

Trixigt!

Kikaren 3A, s. 17



Suckis har 20 spökkolor. Han äter upp en fjärdedel av dem.
Spökis har 21 spökkolor. Han äter upp en tredjedel av sina kolor.

Vem äter flest kolor? 

Vem har flest kolor kvar? 

Trixigt!

Kikaren 3A, s. 25



Lucas djungeltur har tre jeepar.  
En röd, en gul och en svart.  
De åker alltid på rad.  
Rita sex olika sätt de kan köra på.

Trixigt!

Bestäm färgen på 
första bilen. På hur 
många sätt kan de 
köra då? Sen tar du 
en ny färg på första 

bilen.

Kikaren 3A, s. 31



Hjälp Trixi att göra färdigt talmönstren.
  

 1 2 4 8 16  
 

 1 2 4 7 11 

Trixigt!

Kikaren 3B, s. 13



Två chokladkakor har båda 24 rutor, men de har olika många rader.  
Rita två olika bilder på hur chokladkakorna ser ut.  
Ingen rad har fler än 10 rutor.

Trixigt!

Kikaren 3B, s. 21



Trixi, Tanja, Tim och 23 forskare ska ha fest på forskningsstationen.  
De ställer ihop flera små bord till ett enda långbord.  
Borden har form av en rektangel, där det finns plats för två stolar  
längs den långa sidan och en stol längs den korta.  
De ställer ihop borden kortsida mot kortsida.

Hur många bord behövs?

Rita gärna din lösning.

Trixigt!

Kikaren 3B, s. 23


