
Spelet i korthet
Hur många myror ska balansera på Elefantens snabel? Fem, åtta eller kanske tio? 
Elefanten utmanar sina myrkompisar i ett småbusigt sifferspel där det både gäller 
att ha tur med tärningen och genomskåda motspelarens försök att gömma undan 
dina myror. 

Spelförberedelser: 
• Tag varsin Elefant och ställ framför er
• Blanda sifferkorten
• Lägg alla myrorna huller om buller på bordet

Hur många myror ger vinst i spelomgången? 
Låt yngsta spelaren dra ett valfritt sifferkort. Hur många myror fi nns ritade på kortet? 
Räkna myrorna tillsammans och berätta sedan om siffran på kortet, hur ser den ut 
och vad heter den? Förklara att om siffran på kortet t ex visar 7, betyder det att 
Elefanten ska balansera sju myror på snabeln och först till sju vinner! Leta fram det 
andra kortet med samma siffra. Stick ner era sifferkort i ryggen på Elefanten, så kan 
båda kontrollräkna sina myror mot dem på kortet som ger vinst. 
Vill ni själva bestämma speltiden? Ju färre myror, desto kortare spel!  

Elefantens räknespel
För två glada spelare från 3 år och uppåt

1



© BRIO AB/ALGA, 2007.
© Sveriges Television AB, Owe Gustafson, 2007.

Ett speldrag!

Slå med tärningen! 
Tärningen visar vad som händer i varje drag. 

 Stjärnan
 Stjärnan betyder att du får stapla alla myror du vunnit på din Elefants 
snabel. Om antalet myror inte räcker för vinst, är det sedan motspelarens tur att 
göra sitt tärningskast. Har du inte hunnit vinna några myror än, går draget genast 
över till motspelaren.

 Stjärnan med siffran 1
 Grattis! Du vinner 1 myra och får i draget också stapla alla myror som du 
har på Elefantens snabel. 

Siffran 1 eller 2
Tärningen visar hur många myror du har chans att vinna i 
draget. Siffran 1 betyder att motspelaren plockar upp 1 myra 
från bordet och gömmer i sin hand. Siffran 2 betyder att 
motspelaren plockar upp och gömmer 2 myror i handen.

Hitta handen som myrorna gömt sig i!
Motspelaren sträcker fram båda sina knutna händer. I en av 

dem fi nns myran/myrorna, men i vilken? Peka på handen du väljer. Finns myran/
myrorna i handen, får du dem. Lägg vunna myror bredvid din Elefant. (Du får inte 
stapla dem på snabeln förrän du slår en stjärna med tärningen.) Ligger myrorna i 
andra handen, smiter de bara tillbaka ut på bordet igen och det blir motspelarens tur 
att slå med tärningen. Kontrollräkna era myror mot sifferkortet. Tala om hur många 
myror som behövs innan det blir vinst, det ökar spänningen. 

Vem vinner?
Den som först kan sätta lika många myror på snabeln som sifferkortet visar 
vinner spelet. Grattis!
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