
Mitt sagospel

MITT SAGOSPEL är ett enkelt sagospel som 
bygger på våra mest klassiska barnsagor och 
kända barnvisor. Spelet är enkelt och går att 
spela på många olika sätt. Vi ger dig här tre  
förslag men du kan säkert komma på ännu fler!

Bra att veta!
Varje saga eller visa består av fem kort. Vi har 
färgmarkerat korten så att du ska veta vilka kort 
som hör till respektive saga/visa. Vill ni göra 
spelet lättare eller snabbare, kan ni plocka bort 
några sagor innan ni börjar spela.

Följande sagor och  
visor finns som kort:
Bockarna Bruse 

Rödluvan

Guldlock

Tre små grisar

Björnen sover

Ekorr’n satt i granen

Krokodilen i bilen

Lilla snigel

I ett hus vid skogens slut

Räven raskar över isen

En elefant balanserade

Bä bä vita lamm

Vad gör du lilla råtta?

En sockerbagare

Regler 2-4 spelare från 3+

INNEHÅLL: Påse, sagokort, tärning 1-2-3, regler.
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Sagomemento
Vet du hur sagan om Rödluvan slutar? Och  
kan du hela sången om lilla snigel eller socker-
bagaren? I Sagomemento gäller det att snabbt 
hitta de fem rätta korten till sin saga eller visa. 
Sortera samtliga kort med hjälp av färgerna i 
hörnen. Lägg sedan ut alla sagorna och visorna 
på bordet. (Med två spelare kan ni ta bort några 
sagor och visor ur spelet). Välj varsin saga/visa 
som ni vill samla på. Behåll ett av de fyra korten 
framför er. Blanda resten av korten och lägg ut 
dem på bordet med baksidan upp. 

Slå med tärningen för att se hur många kort 
du får vända per gång. Tillhör kortet du vänder 
upp din saga, får du behålla kortet. Om kortet 
du vänder upp inte tillhör din saga, vänder du 
tillbaka det igen på samma plats. 

Det gäller för alla att komma ihåg vilka kort  
som vänds upp och var de ligger. Den spelare 
som först har sin saga komplett med alla fem 
korten, kan berätta sagan och är därmed  
spelets vinnare. 

Variant på Sagomemento
Spela på samma sätt som ovan men i denna 
version ska alla spelare hitta korten till samma 
saga. Börja med att låta alla kort ligga med 
baksidan upp på bordet. Yngste spelare får börja 
vända upp ett kort. Den spelare som lyckas hitta 
det femte och sista kortet, får berätta sagan och 
sedan behålla alla fem kort. Nu gäller det för er 
att hitta nästa saga genom att en spelare vänder 
upp ett kort osv. De fem sista korten på bordet 
vänds upp gemensamt. Vem vågar berätta sagan 
baklänges? Eller börja sjunga visan från slutet? 

Huller-om-buller-saga
Lägg alla kort i påsen. Spelare 1 börjar och slår 
tärningen och tar lika många kort ur påsen som 
tärningen visar. Korten läggs på bordet med 
framsidan upp och på rad i den ordning korten 
togs. Så fort en spelare har 5 kort får hon eller 
han berätta en saga med hjälp av bilderna. 
Bestäm om sagan ska berättas i den ordning 
som korten ligger eller om spelaren fritt kan välja 
ordningen hur sagan ska berättas. Den berättade 
sagan ska innehålla alla 5 korten.

Här kan t.ex. Björnen möta Rödluvan och Lilla 
snigeln. Knasigt, kul och kreativt där fantasin  
inte har några gränser!

Kompissaga
En kul variant där alla barnen hjälps åt med 
sagan. Lägg alla kort i påsen. Varje spelare tar 
varsitt kort och lägger det dolt framför sig. Den 
som slår högst med tärningen får börja spela och 
vänder på sitt kort. Spelaren ska nu börja berätta 
en saga på några meningar utifrån bilden på 
kortet. Därefter lämnar han eller hon berättelsen 
vidare till nästa spelare som vänder upp sitt kort 
och fortsätter på sagan. Fortsätt lägga ut kort 
och bygga vidare på sagan tills alla korten  
- eller fantasin och orken -  tar slut. 

Trevlig spelstund önskar vi på ALGA!


