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Dobbelstenen -6 t/m 6
Dice -6 up to 6



Voor groepsactiviteiten of individueel gebruik. Leeftijd 10+. 

Leerdoelen
- Bewerkingen met positieve en negatieve getallen uitvoeren

Inhoud
De set bevat:
- 8 dobbelstenen:
  - 4 dobbelstenen met -2, -4, -6, 1, 3 en 5
  - 4 dobbelstenen met 2, 4, 6, -1, -3 en -5

Werkwijze
Gebruik de dobbelstenen om met diverse activiteiten bewerkingen met positieve en negatieve getallen te 
oefenen en het getalbegrip te vergroten. 

Suggesties
- Oefen het optellen en aftrekken van positieve en negatieve getallen. Gooi 2 dobbelstenen. Tel de 
  getallen bij elkaar op of trek het kleinste getal van het grootste af. Schrijf de bewerking op.
- Speel een spel met de Getallenlijn -10 t/m 10 (Bestelnummer 1192000) en de dobbelstenen. Verdeel 
  de leerlingen in 2 groepen, beide groepen starten bij 0. Gooi om de beurt met een van de dobbelstenen. 
  Tel het gegooide aantal naar links of rechts en markeer de plaats waar je uitkomt. Markeer het getal 
  bijvoorbeeld met een gekleurde wasknijper of door de lijn voor het (digi)bord te hangen en eronder te 
  schrijven. De groep die het eerst op of voorbij -10 of 10 komt wint het spel. 



For classroom activities or individual use. Age 10+.

Objective of learning
- Practise arithmetic operations with positive and negative numbers

Contents
The set contains:
- 8 dice:
  - 4 dice with -2, -4, -6, 1, 3 and 5
  - 4 dice with 2, 4, 6, -1, -3 and -5

Method
Use the dice for various activities to practise arithmetic operations with positive and negative numbers and 
to increase insight in number structures. 

Suggestions
- Practise addition and subtraction of positive and negative numbers. Throw 2 dice. Add up both numbers 
  or subtract the smallest number from the largest number. Write down the operation.
- Play a game using the Number line -10 up to 10 (Product number 1192000) and the dice. Divide the pupils 
  into 2 groups, both groups start at 0. Throw one die by turns. Count the number shown by the die to the 
  left or right on the line and mark the place where you end. Mark the number with for example a coloured 
  clip or  by placing the number line in front of a whiteboard and write below. The first group to come at 
  or pass -10 or 10 wins the game. 


