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Hvor mange penge? - Egnet til børn i indskolingen & børn der kan tælle og lægge sammen (har talforståelse) 

Legepenge kan bla. købes her: legeakademiet.dk 

Hvad koster det? Inden I går i gang med opgaverne, kan I snakke om de forskellige mønter - Vis dem mønterne og spørg, om 

der er nogen af dem der kender dem og ved hvor meget de er værd? Er der mon nogen der ved hvad lommepenge er? I kan 

lege legen: ”Hvad må jeg få i lommepenge?”, børnene skal efter tur spørge den voksne: ”Hvad må jeg få i lommepenge?” Den 

voksne svarer: ”Du må få x antal kroner” børnene skal derefter tælle pengene sammen og beholde dem til næste leg. Hjælp 

evt. enkelte børn eller husk at afpasse opgaven til det enkelte barn. 

Så kan I lege: Hvad koster det? Kig i forskellige reklamer eller kig på nettet og find ud af hvad fx forskellige madvarer koster. 

Hvor mange penge er det i legepenge? Børnene kan klippe reklamerne ud og hvis I ikke har adgang til reklamer, kan børnene 

tegne eller skrive hvad det er. I kan også prøve at finde meget dyre ting eller meget billige ting og snakke om begreberne billigt 

- dyrt - på tilbud. Børnene lærer her om pengenes værdi. Leg derefter legen: ”Jeg vil gerne købe” 

Børnene lærer om pengenes værdi - at lægge sammen - trække fra og turtagning. 

Forfatter: Pia Gravlund Kinch Ilsfort 
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