ANVENDELSES FORSLAG
Selvfølgelig kan skiven bruges til at spille dart efter gældende regler - der findes flere forskellige spiltyper, men det der
gør denne skive helt anderledes end en almindelig dartskive, er de 4 regnefelter der er lagt ind i toppen af skiven.
Det betyder, at man kan lave nogle helt andre spilformer hvor man lader heldet eller præcisionen være med til at bestemme hvad der skal ske. Man bruger ærteposer i stedet for dartpile - ærteposerne påsættes en tøjklemme, der fungerer som ”pilespids” - der hvor spidsen af klemmen peger viser hvad man har opnået. Spilleren får 3 eller 5 ærteposer,
den første kastes mod skiven for at opnå et antal point, rammer man uden for skiven får spilleren nul point - dernæst
kastes nr. 2 ærtepose, men denne gang kastes efter et af de 4 regnearts felter - rammer man ved siden af bestemmer
modstanderen hvilken regneart der skal anvendes - så kastes nr. 3 ærtepose igen mod skiven, og de points der opnåes
bruges derefter i regnestykket - man kan så vælge at stoppe der, eller bruge endnu 2 ærteposer til at finde en regneart
og et antal point mere så regnestykket dermed bliver med 3 tal i stedet for med 2, man kan således opnå resultater fra
minus 120 til plus 216.000.
Spillerne eller læreren har mulighed for at lempe på reglerne ved f.eks. at sætte X2 felterne og X3 felterne ud af kraft,
eller bestemme på forhånd at der kun spilles efter plus og minus felterne eller gange og divisions felterne - det kan også
aftales om der må bruges papir og blyant til udregningerne eller måske endda en lommeregner.
Ved division kan der let fremkomme nogle tal med mange decimaler - der kan læreren lette på udregningerne ved at
afgøre hvor mange decimaler der skal regnes med, eller om det skal afrundes til hele tal - f.eks vil alle tal hvor et mindre
tal divideres med et større blive under en, og så kan værdien automatisk fastsættes til 1.
Sværhedsgraden på selve kastene justeres let ved at forøge eller formindske afstanden til skiven, eller ved at aftale
bestemte kaste måder - f.eks underhåndskast - ligesom man kan stille et par stole op eller lignende med en stang/kosteskaft hen over som ærteposen skal kastes over eller under - og der kan helt sikkert findes utallige andre afskygninger
af hvordan man kan spille på skiven

DARTSKIVENS INDRETNING
Regneart felter - bestemmer regnearten der skal bruges
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Bull ring - giver 25 point
Bulls eye - giver 50 point
indre enkel - giver de point som værditallet viser
ydre enkel - giver de point som værditallet viser
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bevægelse, leg & indlæring

x 3 felt - rammes her - ganges point med 3

P:CAT DART

bevægelse, leg & indlæring

