
Lilla spöket Laban spelar teater
Regler 2-4 spelare från 3+
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GLAD
TRÖTT

FÖRVÅNADLEDSEN

Lilla Spöket Laban spelar teater är ett kreativt 
och roligt spel där barnen får både spela teater 
och sätta sig in i hur det känns att vara i olika 
humör. Ett spel som passar lika bra hemma som 

på förskolan.

Kom i gång på ett kick
Lägg teaterkorten i påsen och humörspinnern 
på bordet. Spinnern har två sidor som visar Lilla 
Spöket Laban med olika humör. 

TIPS! Är det yngre barn som spelar, kan det 
vara lättare att börja med sidan som visar två 
Lilla Spöket Laban. För lite äldre barn väljer du 
sidan med flera Lilla Spöket Laban. Pilen går lätt 
att flytta till respektive sida. Låt nu den yngste 
spelaren börja spela.

Så här spelar ni!
Kan du gissa vad Lilla Spöket Laban gör och hur 
han känner sig? 

Spelare 1 börjar med att plocka ett teaterkort ur 
påsen. Kortet visar på en aktivitet som barnet 
ska härma. Korten har både en beskrivande bild 
och text. 

TIPS! Här kan de yngsta barnen behöva en 
teaterviskning av en äldre om de inte förstår  
vad de ska göra.

Snurra sen på humörspinnern för att se på vilket 
humör som Lilla Spöket Laban är på när han gör 
aktiviteten t.ex. Lilla Spöket Laban åker skridskor 
och är glad eller Lilla Spöket  
Laban hoppar på ett ben  
och är ledsen. 

OBS! Visa inte kortet eller  
snurrans resultat för de 
andra spelarna.

Dags för teater! 
Nu ska medspelarna försöka gissa vad Lilla 
Spöket Laban gör (spelare 1) och hur han känner 
sig. Den medspelare som först gissar rätt, vinner 
kortet. 

Fortsätt sedan med nästa spelare som drar ett 
kort och snurrar på spinnern. 

Spela så länge ni har lust eller bestäm att den 
som t.ex. först lyckas samla 3 kort vinner. 

Trevlig spelstund önskar vi på Alga!


