
Race to 10TM

Nimeni
on Sigma. Pidän

numeroista, varsinkin
luvusta 10. Haluan

muodostaa numeroista
kymmenen summia

lisäämällä tai
vähentämällä.

Osaatko auttaa Sigmaa saamaan numeroiden
summaksi 10, niin hän ilostuu?

Sigma

Race to

10TM

Peliin sisältyy:
• 2 pelilautaa 
• numeromerkkiä, 5 kpl  
   kutakin numeroa 1–9,    
   omassa pussissaan
• 30 + ja 30 – merkkiä 
• 10 Sigma-pistemerkkiä 
• Ohjelehtinen

Race to 10TM -peliä pelataan 3 kierrosta, joista
jokainen on yksi kehä laudalla. Pisteitä voittaa
pelaaja, joka saa kierroksella ensimmäisen
summaksi 10. Koko pelin voittaja on pelaaja,
jolla on 3 kierroksen jälkeen eniten pisteitä!
Before you start playing:
Kukin pelaaja saa oman pelilautansa. Plus- ja miinusmerkit asetetaan pelaajien väliin yhdessä 
pistemerkkien kanssa. Numeromerkit jätetään pussiinsa. Varmista, että pienet osat eivät ole 
pikkulasten ulottuvilla. Toivottakaa toisillenne onnea, niin olette valmiita aloittamaan
Race to 10TM!

Pelaaminen:
Aloittaja ottaa pussista numeromerkin ja sijoittaa sen pelilautansa uloimmalle kehälle. Toinen 
pelaaja / toiset pelaajat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen pelaaja nostaa nyt pussista 
uuden numeron ja sijoittaa sen kehällä olevan numeron oikealle puolelle siten, että väliin jää 
tilaa. Saamiensa numeroiden perusteella pelaaja päättää, kannattaako käyttää yhteen- vai 
vähennyslaskua. Päätöksen tehtyään pelaaja ottaa plus- tai miinusmerkin ja sijoittaa sen
numeroiden väliin, jolloin syntyy uusi arvo. Esimerkiksi 4 + 3 antaa uudeksi arvoksi 7 ja
4 − 3 antaa uudeksi arvoksi 1.

Pelaajat pelaavat kukin vuorollaan.
Uusia numeroita nostetaan ja lisätään
edellisten numeromerkkien yhteisarvoon tai 
vähennetään siitä. Tavoitteena on päästä 
kymmeneen voittaakseen kierroksen ja 
saadakseen pisteitä. Sen jälkeen pelaajat 
siirtyvät seuraavaksi sisemmälle kehälle, 
kunnes kaikki 3 kierrosta on pelattu.
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EEnsimmäinen kierros eli suurin kehä antaa 2 pistettä. Voittaja saa 
sijoittaa 2 pistettä Sigma-merkit oman pelilautansa keskelle. Toisen 
kierroksen voitto tuo 3 pistettä, ja viimeisen kierroksen voitto 5 
pistettä! Ellei kukaan pelaajista pääse kymmeneen, kun kehä on täynnä 
merkkejä, pisteitä ei jaeta, vaan aloitetaan seuraava kierros.
Race to 10TM -mestari on se pelaaja, jolla on 3 kierroksen jälkeen
eniten pisteitä, ja Sigma näyttää peukaloa!
Sigman vinkki: jos merkit loppuvat sisemmillä kierroksilla, voit 
käyttää ulompien kehien merkkejä uudelleen! Onnea matkaan!

Hauskaa matematiikkatietoa: 
Sigma tarkoittaa ”summata”, 
ja se on myös matemaattinen 

symboli: ∑
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Tässä 4 + 3 on 7, ja sitten
7 − 5 on 2. Voitat kierroksen, jos 

saat ensi kerralla numeron 8.


