
Grundspelet för 3-6 spelare

förberedelser
Varje spelare tar vars en spelplan. Ljuddosan sätts i mitten av bordet så att alla 
når att trycka.
Alla spelbrickor (8 x 2 st) läggs på bordet med symbolerna uppåt. 
Blunda och provkänn med fi ngrarna hur symbolerna känns. Gå igenom noga 
vilka ljud och symboler som hör ihop.
Pilen på brickorna visar symbolens riktning, dvs att barnet känner efter 
symbolen rättvänd.
Ljuddosan har 8 olika ljud som kommer slumpartat när man 
trycker på den stora knappen.

lejon som ryter = lejontass
häst som gnäggar = hästsko
sirener från polisbil = taklampa
hund som skäller = hundben
får som bräker = får
höna som kacklar = ägg
fi s från pruttkudde = pruttkudde
skratt = glad mun

lYssna först på ljUden!
När alla spelare vet vilka symboler som hör ihop 
med ljuden vänds alla brickor och blandas på bordet.

Vem Vinner?
VINNER gör den spelare som först täcker 
3 bilder i rad på sin spelplan. 
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så här spelas 

Front

BackVINST= 3 bilder i rad, 
horisontellt, vertikalt eller diagonalt. 



BRIO AB/ALGA 2010 2010 David Meir 
Made from license from The Michael Kohner Corporation

Vem börjar och så här spelar man!
Spelaren med minst öron börjar med att trycka på ljudknappen. 
Varje spelare ska nu snabbt men försiktigt lyfta på brickorna utan att vända på dem 
och känna med fingrarna efter rätt symbol. Så fort en spelare hittat rätt bricka läggs 
denna åt sidan. Spelet fortsätter eftersom det finns två brickor till varje ljud. 
Om en spelare vänder på fel bricka läggs brickan tillbaka och spelaren utgår ur 
rundan och får snällt titta på en liten stund.
De 2 spelare som hittat rätt brickor får lägga en plastmarker på sin spelplan.  
Om spelplanen innehåller 2 bilder av samma symbol får spelaren välja var  
markern ska placeras.
Nu är det nästa spelare i tur att trycka på ljudknappen men först ska alla 
brickorna på bordet blandas!

regler för 2 spelare
Lika ovan men så fort den ena av spelaren hittat rätt bricka avbryts rundan.  
Dvs spelare nummer två får inte leta efter den andra brickan.

regelVariant ”tidspress”
Här spelar spelarna en och en. Sätt en halsduk för ögonen och ta fram en  
klocka som har sekundvisare. Alla brickorna ligger med symbolerna uppåt.  
Tryck på ljudknappen och se hur lång tid det tar för spelaren att hitta rätt bricka. 
Spela två omgångar var och lägg ihop sekunderna. Spelaren med minst antal  
totalsekunder vinner.

regelVariant ”enkel”
Spela som grundspelet men låt symbolerna ligga uppåt. Alla spelar samtidigt och 
det gäller att vara snabb och ta rätt bricka. Så fort en spelare har tagit en bricka 
avbryts omgången och vinnaren får ta en marker och lägga på spelplanen.

VIKTIGT! Använd enbart rekommenderade batterier. Blanda ej gamla och nya batterier, eller batterier av olika slag. Avlägsna 
batterierna om leksaken inte ska användas under en längre tid. När batterierna är förbrukade ska de genast tas ur. Ersätt dem 
med nya batterier av samma eller likvärdig batteri typ. Förbrukade batterier återlämnas i batteriholk eller butik. Försök aldrig 
ladda batterier som inte är avsedda för detta. Laddningsbara batterier skal plockas ur leksaken före laddning. Laddningsbara 
batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. Byt alltid alla batterier av samma typ samtidigt. Undvik att utsätta leksaken 
för fukt eller väta. Polerna får ej kortslutas. Förbrukade batterier och kasserade el- och elektronikprodukter ska lämnas på godkänd
insamlingsställe. Dessa produkter och batterier får inte slängas som hushållsavfall.


