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Följ med på ett spännande matteäventyr 
i djurens värld! Under lustfyllda former får 
ni upptäcka matematiska begrepp och 
samtidigt använda kroppen för att träna 
motorik och balans. Hjälp djuren att mäta, 
räkna, uppskatta vikt, ordna och upptäcka 
färger!

Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

FÖRBEREDELSER 
Djurens matteäventyr genomförs i Vattnets väg. Mer information om utställningen 
hittar du på universeum.se/utstallningar/vattnets-vag/ samt i utställningsfaktan. Pdf 
finns att ladda ner från universeum.se/planera-skolbesoket/bra-att-veta-for-skolor/.

Ett självlett uppdrag leder alltså du som lärare själv. Till din hjälp har du en väska med 
ett självinstruerande material framtaget av våra pedagoger. Väskan lånar du av oss 
och jobbar med i en timme tillsammans med dina elever i utställningen.

UPPDRAGEN
Djurens matteäventyr är anpassat för barn 
mellan 4 och 6 år och förskoleklasser. 
Uppdraget är lämpligt att göra med max 14 
barn.

Syftet med Djurens matteäventyr är att låta 
barnen samarbeta och lösa matematiska 
problem. De får också bekanta sig med olika 
begrepp kring antal, mätning, sortering, 
lägesord, riktning, vikt och färger/nyanser. 
Några av uppdragen innehåller även rörelser 
med kroppen för att låta barnen träna 
balans och motorik.

Gör gärna Djurens matteäventyr i nummerordning, så blir det en naturlig vandring 
genom Vattnets väg. Uppdragen genomförs samtidigt av alla. Du väljer om barnen 
ska arbeta enskilt, i par eller i grupp. Beräkna att uppdraget som helhet tar ca en 
timme.
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktioner.
 ● Uppdragsbok.
 ● Fem uppdragsmappar. 
Björnen (uppdrag 2): En tärning. 
Haren (uppdrag 3): Tio meterlånga snören och tio halvmeterlånga snören. 
Bävern (uppdrag 6): Fyra kaplastavar, fyra större runda träbitar, sju mindre runda 
träbitar och en cylinderformad träbit. 
Skatan (uppdrag 7): Ca 25 pinnar i olika storlekar och längd. 
Avslutning.

 ● Kod till trälådan i Jordhålan (hänger på björnmappen).
2. Följ instruktionerna i uppdragsboken.
3. Se till så att allt material är tillbakalagt i väskan och återlämna den till Gästservice. 


