Race to 10

TM

Sigma

Mitt navn
er Sigma. Jeg liker tall,
og spesielt tallet 10.
Jeg vil at alle tall
skal adderes eller
subtraheres slik at de
blir nøyaktig 10.

Kan du hjelpe Sigma med å gjøre alle tall til 10,
slik at han blir fornøyd?

Race to

Innhold:
• 2 game boards
• 45 tallsjetonger (5 av
10fra 1
hvert av tallene
til 9) i en sjetongpose
• 30 + and 30 – jetonger
• 10 Sigma-poengsjetonger
• Spilleregler
TM

Race to 10 TM spilles over 3 runder, og én runde er
én sirkel på brettet. Spilleren som først når 10 på
hver runde får poeng. Spilleren med flest poeng
etter 3 runder har vunnet spillet!
Before you start playing:
Hver spiller får sitt eget spillebrett. Pluss- og minussjetongene plasseres mellom spillerne
sammen med poengsjetongene. La tallsjetongene ligge i sjetongposen. Sørg for å oppbevare de
små delene utilgjengelig for små barn. Ønsk hverandre lykke til – dere er klare til å spille Race
to 10 TM!
Spillets gang:
Spilleren som begynner trekker en tallsjetong fra sjetongposen og legger den i den ytre
sirkelen på hans eller hennes spillebrett. Denandre spilleren gjør det samme etter tur.
Den første spilleren skal så trekke et nytt nummer og plassere det på høyre side av sjetongen
som allerede ligger i sirkelen, men med et mellomrom mellom de to sjetongene. Nå må spilleren
bestemme om han/hun vil addere eller subtrahere. Spilleren må velge en pluss- eller
minussjetong og plassere den mellom de to tallene, og dermed lage en ny verdi.
For eksempel vil 4 + 3 lage den nye verdien 7, mens 4 – 3 lager den nye verdien 1.

Sigma

Her vil 4 + 3 gi 7,
mens 7 – 5 gir 2. Dermed må
spilleren håpe på 8 på sin neste tur
for å vinne runden.

ace to

Nå tar spillerne hver sin tur. Etter hvert
som nye tall trekkes, skal de legges til eller
trekkes fra totalverdien av tallsjetongene
som allerede er lagt på brettet. Målet er å
nå verdien 10 for å vinne runden og få poeng.
Spillerne går så videre til neste runde som
er nærmere midten, og fortsetter til alle 3
runder er ferdigspilt.

R
Vinneren legger 2 poengsjetonger
med Sigma i midten av spillebrettet
hans/hennes. Vinneren av runde 2 får 3 poeng og den siste runden gir
5 poeng! Hvis ingen av spillerne har kommet til 10 når ringen er full av
sjetonger, får ingen poeng og spillet går videre til neste runde.
Spilleren med flest poeng etter 3 runder er vinneren av Race to 10 TM
og får tommelen opp fra Sigma!

10

TM

Tips fra Sigma: Hvis du går tom for sjetonger underveis i de siste
rundene, kan du gjenbruke sjetonger som ligger i de ytterste ringene.

Morsomt å vite: Navnet
hans, Sigma, betyr
«summere» og er også et
matematisk symbol: ∑
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