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Matematik för årskurs 1 till 5
  Den Flygande Mattan kompletterar serien 
med Sveriges mest sålda och använda 
matematikprogram - Cheops och Chefrens 
Pyramid och nu Den Flygande Mattan 2.  
  Du möter ett spännande, lärande program, 
fullt med härlig grafik.

Matematik
Sex olika teman:
Talbegrepp, Klockan, Pengar, 
Almanackan, Geometri, Mätning.
 
Öva på:  
Vardagsmatematik, addition, sub-
traktion, multiplikation, huvudräk-
ning, klockan, datum, klurigheter, 
längdmätning, enheter, lurigheter, 
valutaväxling, prisberäkningar, 
matematiska spel.

Resan
  På Den Flygande Mattan reser du runt i 
Egypten på jakt efter din kompis. Mattan för 
dig runt mellan Nilen, Kairo, Öknen, Oasen, 
Pyramiderna och Sfinxen. Du möter olika 
temaområden inom matematik. Under din 
resa ställs du inför en mängd blandade mate-
matiska problem, spel och klurigheter.
Restid cirka 5 timmar. 

Filuren hjälper Dig
  Filuren poppar upp då och då och ger dig 
aktiv hjälp när du får problem. Genom att 
klicka på Filuren kan du också få tips och 
ledtrådar i text och tal.

En spelidé
  Programmet är ett äventyrsprogram som får 
eleverna att glömma att det är matematik och 
samtidigt gör matematiken rolig!  
Det finns en drivkraft i programmet, ett sug, 
som gör att eleverna vill komma vidare.  

  Vad ska hända? Var finns den flygande 
mattan? Var finns min förlorade kompis?

Multiplikation  
- olika svårighetsgrader

Piltavlan, kombinera tal

Härliga miljöer, musik och tal.
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Flying Manager
I Flying Manager följer du elevernas arbeten 
så att du kan se vilka uppgiftstyper som de har 
problem med. Du kan även se elevernas koder, 
var de befinner sig, slå på och av tal och musik, 
förändra svårighetsgraden m.m.

Fem kulor i rad tränar logik

”Tjugospelet” tränar logik

Huvudräkning  
på ”Additionsbrädet”

Fruktståndet

Här börjar äventyret

Träna på klockan



Systemkrav
Programmet är plattformsoberoende och finns för iOS, IPad, IPhone, Android, Mac och PC. 
Kommer även som webbaserad version för Chromebooks m.fl.

Privatlicenser
app för iOS och Android  .....................................................150 kr
nedladdningsversion för PC och MAC.................................150 kr
laddas hem från App Store och Google Play  ................... inklusive moms

Undervisningslicenser
1-9 elever................................................. 100 kr/elevkonto och år
10-24 elever............................................... 80 kr/elevkonto och år
25-49 elever............................................... 70 kr/elevkonto och år
50-99 elever............................................... 60 kr/elevkonto och år
100-199 elever........................................... 50 kr/elevkonto och år
200-299 elever........................................... 40 kr/elevkonto och år
300- elever.................................................................. begär offert
.........................................................................................exklusive moms.
Licenser beställs och mailas direkt från Alega Software.
Elevkonton kan läggas till och tas bort fritt inom antalet registrerade elevkonton.

IPad, IPhone 

Android, Mac och PC 

info@alegasoftware.se, tel: 0511-780 600
Alega Software AB i samarbete med Qiiwi Interactive AB 

www.alegasoftware.se

”De 9-åringar jag testade spelet på skrek 
av skratt!”   Datorn i utbildningen
 
”En härlig efterföljare till Chefrens Pyramid 
för de yngre barnen. Enkel och spännande 
problemlösning som i spelform utmanar 
barnen.” Läromedelsguiden

”We are very impressed with this game. 
Until we played it, we would not have 
believed that practicing math could be made 
into an interesting adventure for kids, one 
that is actually fun to play. But they’ve really 
done it!”  Mr Bill’s Adventureland

Citat

Matte runt och uppe på Sfinxen.


