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Schubitrix - Bråk 1 och Bråk 2
Art.nr. 7762-683-1, 7762-684-8

Schubitrix matematikspel med självkontroll för träning av bråk- och decimaltal.
Innehåll per ask
2 x 24 brickor med höjden 5 cm
Brickorna inom ett set har samma färgkod
på baksidan .

Användningsområde
• grundskola
• specialundervisning
Inlärningsmål
• Taluppfattning och tals använding
• Bråk- och decimalräkning
Spelets mål
Att placera brickorna så uppgift och svar läggs
mot varandra. När alla uppgifter är lösta skall
brickorna bilda ett mönster som avbildas i
askens folder.

Exempel
En elev löser uppgifterna.
• Det enklaste är först lägga ut alla 24
brickorna på bordet.
• Lägg ut valfri bricka. Sök sedan de brickor
som har svaren på den lagda brickans
uppgifter.
• Lös uppgifterna vartefter med utgångspunkt från de brickor som redan har lagts.
• När alla uppgifter är lösta, kontrollera
mönstret i askens folder.

Flera elever löser uppgifterna i tävlingsform.
• Fördela brickorna enligt nedan:
2 spelare – 8 brickor per spelare
3 spelare – 5 brickor per spelare
4 spelare – 4 brickor per spelare
• Resterande brickor placeras upp- och nedvända
på bordet som ”bank”.
• Översta brickan i banken läggs ut som startbricka.
• I tur och ordning lägger nu spelarna ut en eller
flera brickor som har svaret på de lagda brickornas uppgifter.
• Den spelare som inte har lämplig bricka får ta en
bricka från banken.
• Den spelare som först har lyckats lägga ut alla
sina brickor har vunnit spelet.
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2. Födelsedagskortet –
Ett störningsmoment under lektionen? (2x5)
Mia och Paula sitter på en lektion och börjar bli
lite uttråkade. De skickar ett kuvert till varandra
under bänken. Läraren märker det, konfiskerar
kuvertet och skickar ut dem båda två. Mia och
Paula tycker att läraren varit alltför sträng. Men de
skulle i alla fall vilja be om ursäkt och förklara att
de inte menade något illa.
Läraren märker att Mia och Paula har blivit rastlösa under lektionen, viskar och skickar något till
varandra under bänken. Han upptäcker ett kuvert,
konfiskerar det och skickar ut båda två som straff.
Efter lektionen märker han att kuvertet innehåller
ett födelsedagskort som är adresserat till honom.
Han går för att söka upp Mia och Paula och prata
med dem. Han möter eleverna utanför dörren till
lärarrummet.
3. Festen –
Prata i lugn och ro eller släppa loss? (2x6)
Manuel och Rafael dekorerar rummet där de gemensamt ska ha fest. Manuel har hand om
musiken. I dag vill han verkligen släppa loss och
dansa till hög volym. Men när man dansar som
bäst förstör Rafael stämningen genom att skruva
ner volymen. Manuel blir arg och skriker åt
Rafael. De besvikna gästerna går sin väg.
Rafael har hand om stolar och dekorationer i
rummet där festen ska vara. Han ser fram emot
att prata och äta med sina vänner. Han skruvar
ner volymen därför att den är för hög för att man
ska kunna förstå vad någon säger. Detta leder till
ett gräl med Manuel. Efter att de besvikna gästerna gått sitter Manuel och Rafael i varsitt hörn
bland resterna av festen. De funderar och talar till
slut med varandra.
4. På bio – En jättefin och lång kväll? (2x6)
Maria ska gå på bio med sina vänner och ska
vara hemma senast klockan 21. På vägen hem
leker hon och hennes vänner sig igenom några
av scenerna i filmen. Efter ett tag inser Maria
med fasa att det är väldigt sent. Hon springer
hem och får naturligtvis bannor. Senare sitter
Maria på sin säng och tänker på kvällen.

Marias mamma väntar hemma. Hon börjar bli
verkligt orolig, när Maria inte är tillbaka på
utsatt tid. När Maria till slut kommer hem, gör hon
saken värre genom att svara sin mamma
oförskämt. I sängen tänker Marias mamma på
kvällen. På morgonen pratar mor och dotter med
varandra vid frukostbordet.
5. Vinnare och förlorare – Friluftsdagen (2x7)
Tim och Juha ser fram emot friluftsdagen. Juha
vinner loppet och får ett stort pris. Tim tycker
att Juha skryter för mycket och inte bryr sig om
honom längre. Juha slår till och med till Tim i
huvudet med priset. Det är helt hans eget fel att
den lilla löparen som pryder priset går sönder.
I duschen i omklädningsrummet tänker Tim på
vad som har hänt.
Juha är besviken över att Tim inte tycks unna
honom segern. Hans vän hade till och med
sönder hans pris därför att han var så avundsjuk.
I omklädningsrummet tänker Juha på vad
som har hänt. Senare går han över till kojan där
han träffar Tim. De två pojkarna talar ut.
6. MP3-spelaren – Glömd eller stulen? (2x7)
Branko tar med sig sin MP3-spelare till Hannah.
Tillsammans lyssnar de på musik. När Branko
måste rusa hem, glömmer han sin MP3-spelare.
Det är inte förvånande, Hannah har hållit den
bakom ryggen så att han inte kan se den. Senare
letar Branko hemma efter sin MP3-spelare
och springer sedan tillbaka till Hannah och anklagar henne för att ha stulit spelaren. Ilsken går
han hem igen, men börjar sedan reflektera över
vad som har hänt.
Vanligtvis är Hannah glad när Branko kommer
över. Men i dag skryter han över sin MP3spelare och låter inte henne lyssna. Så när Branko glömmer att ta med sin MP3-spelare, när han
måste rusa hem, är hon riktigt nöjd över att själv
kunna lyssna till musik. Hannah är förvånad över
Brankos ilska, när hon glatt lämnar tillbaka den
senare. Hon tänker på det. Senare pratar de två
med varandra på telefon.

