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Nej, nu må du holde op! 
Ja, det er næsten ikke til at tro det. Ved hjælp af de seks talplader på næste side, kan du som 

ingenting gætte det tal, folk tænker på. 

Prøv selv, og læg en plan 
Prøv først selv: Klip pladerne ud og tænk på et tal mellem 1 og 60. 

Tjek pladerne igennem. Hvilke plader er "dit" tal på? Læg tallet fra øverste højre hjørne sammen. 

Nåede du frem til det tal, du tænkte på? 

Prøv nogle gange med på små og store tal, så du er sikker på metoden. 

Læg så en plan for, hvordan du vil præsentere din "talkunst" for andre, så du kan virke 

overbevisende og sikker. 

Vis talkunsten for andre. Kan de gætte hvordan du gør? Ved de hvorfor den fungerer? 

Hvorfor kan det lade sig gøre? 
Umiddelbart virker det nok underligt, at det dur. Men ved nærmere eftersyn kan du måske finde 

ud af, hvordan kortene er indrettet, og hvorfor det kan lade sig gøre. Her en nogle 

arbejdsspørgsmål som kan hjælpe dig med at analysere kortene. 

• Find ud af, hvilke tal der står i det øverste højre hjørne på de seks kort. Skriv dem op i 

rækkefølge med det mindste først. 

• Undersøg om man kan lave alle tal fra 1 til 60 som en sum af et eller flere af de seks tal. 

Her er vist, hvordan du kan gøre det systematisk: 

1 

2 

3 = 1+2 

4 

5 = 1+4 

6 = … 

• Forklar, hvordan kortene skal indrettes, så de kan bruges til at "gætte" eller udregne, det 

tal folk tænker på. 

KONSTRUER SELV KORT TIL ANDRE TALKNUSERIER 

Prøv at konstruere fem kort, der kan "gætte" alle tal fra 1 til 30. Undersøg først hvilke tal der skal 

stå i "de hemmelige felter". Det behøver ikke at være i øverste venstre hjørne bare du selv ved, 

hvor du skal kigge. Skriv derefter alle summerne fra 1 til 30 op - lige som herover. Til slut skal du 

finde ud af hvilke tal, der skal stå på de fem kort med plads til 15 tal. 

Prøv også at konstruere syv kort, der kan bruges til at "gætte" alle tal fra 1 til 120. 


