Race to 10

TM

Sigma

Jag heter
Sigma. Jag gillar
siffror, och särskilt
siffran 10. Med hjälp av
plus och minus vill jag att
alla siffror tillsammans
ska bli till summan
10.

Race to

Spelet innehåller:
• 2 spelplaner
• 45 sifferbrickor;
10
5 av varje av siffrorna
1-9, i en spelpåse
• 30 + och 30 – brickor
• 10 Sigma poängbrickor
• Instruktionsfolder
TM

Kan du hjälpa Sigma att få siffrorna att
tillsammans nå summan 10 och göra honom glad?

Race to 10 TM spelas i 3 rundor, varje runda är en cirkel på spelplanen. Den spelare som först når
summan 10 i varje runda vinner poäng. Spelaren med
flest poäng efter de 3 rundorna vinner spelet!
Innan du börja spela:
Varje spelare får en egen spelplan. Lägg + och - brickorna mellan spelarna, tillsammans med
poängbrickorna. Låt sifferbrickorna vara i spelpåsen. Se till att hålla undan de små delarna
från små barn. Önska varandra lycka till och ni kan börja spela Race to 10 TM!
Så här går spelet till:
Spelaren som börjar drar en sifferbricka ur spelpåsen, och placerar siffran på den yttre
cirkeln på sin spelplan. Den andra spelaren gör likadant, i tur och ordning. Den första
spelaren drar nu en ny siffra, och placerar den till höger om den siffran som redan är på
spelplanen – men lämnar en tom plats mellan dem. Nu får spelaren bestämma sig för att addera
eller subtrahera, vilket som är bäst för dessa två siffror. Då väljer spelaren en + eller – bricka
och lägger den mellan siffrorna, och skapar ett nytt värde. Exempel: 4+3 ger det nya värdet 7,
medan 4-3 ger det nya värdet 1.

Sigma

Här är 4+3=7, och sen ger 7-5
värdet 2. Hoppas på en 8:a nästa
gång för att vinna rundan!

e
Rac to

Spelarna spelar nu i tur och ordning.
När nya siffror dras, adderas eller
subtraheras de till det totala värdet av de
tidigare sifforna på spelplanen. Målet är
att nå summan 10 för att vinna rundan och
få poäng. Spelarna fortsätter sen till nästa
runda, cirkeln närmare mitten, tills alla
3 rundorna är spelade.

Runda 1, den största cirkeln, ger 2 poäng. Vinnaren får lägga 2
poängbrickor hos Sigma på mitten av sin spelplan. Vinnaren av runda
2 får 3 poäng och vinnaren av den sista rundan får 5 poäng! Om ingen
spelare når summan 10 innan rundan är full med brickor, delas inga
poäng ut och spelarna går vidare till nästa runda.
Den spelare som har flest poäng efter 3 rundor är mästaren av
Race to 10 TM master, och Sigma gör tummen upp!

10

TM

Tips från Sigma: om brickorna tar slut inför de innersta
rundorna –återanvänd brickorna från de yttre! Lycka till!

Kul matte-fakta:
hans namn Sigma betyder
”summa” och är också en
matematisk symbol: ∑
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