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Clown GameClown Game
Kuka on nähnyt jongleeraavan klovnin? Ja missä
piileskelee sirkushylje? Kun klovni tulee takaisin 
sirkukseen, hänen hauskat ystävänsä ovat menneet 
piiloon. Auta klovnia etsimään heitä, saat jokaisesta 
löydetystä ystävästä yhden lipun. Se, joka löytää 
eniten ystäviä, voittaa pelin!

Vanhemmille ja aikuisille pelaajille: 
Clown Game on muistipeli, jota aikuiset ja lapset voivat pelata samoilla 
säännöillä. Tutkikaa lapsen kanssa yhdessä mitä korttien eläimet ja 
sirkustaiteilijat tekevät. Eleillä pelaaminen kehittää motoriikkaa ja 
suosittelemme sitä lämpimästi muutenkin liikkuvaisille lapsille. Hauskoja 
pelihetkiä!

Alkuvalmistelut: 
Kokoa sirkusmaneesi/ värirata (seuraa numerointia korttien taustapuolella). 
Aseta klovni haluamaasi väriruutuun. Sekoita sirkuskortit. Aseta 12 korttia 
satunnaisessa järjestyksessä väriradan sisäpuolelle. (Anna korttien olla 
kuvapuoli ylöspäin parin minuutin ajan, se helpottaa niiden muistamista. 
Käännä ne kuvapuoli alaspäin ennen pelin aloittamista!) Aseta sirkusliput 
pelilaudan keskelle. Kuvapuoli, jossa on eläimiä ja taiteilijoita, on ylöspäin. 
Anna värinoppa nuorimmalle pelaajalle. Peli voi alkaa! 



Pelin aloitus!
Pelivuoro: Heitä värinoppaa ja siirrä klovni haluamaasi samanväriseen 
ruutuun. Muistatko kuka klovnin sirkusystävistä on piiloutunut alaspäin 
käännettyyn korttiin? Arvaa, käännä kortti ympäri ja katso! Huom! Voit 
osoittaa myös sormella arvaustasi keskellä olevista korteista, jos eläinten 
ja ystävien nimien muistaminen on vaikeaa. Jos arvasit oikein, kuvakortti 
saa jäädä paikalleen ja sinä saat klovnilta kiitokseksi yhden lipun, jossa on 
sama kuva kuin kääntämässäsi kortissa. Jos arvaat väärin, käännä sirkuskortti 
takaisin kuvapuoli alaspäin (näytä sitä kuitenkin ensin muille). Nyt on 
seuraavan pelaajan vuoro!

Näin tapahtuu, jos:
Noppa näyttää kaikkia värejä: Siirrä klovni haluamaasi 
väriruutuun ja arvaa kuka siellä piileskelee. 

Noppa näyttää väriä, jossa klovni jo on: Voit jäädä paikallesi. 
Toivottavasti muistat kuka kortissa piileskelee. 

Ei ole enää jäljellä väriruutua, johon siirtyä: Epäonnea! 
Vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. 

Kuka voittaa? Kun klovnin kaikki ystävät on löydetty 
(kaikki sirkuskortit on käännetty ympäri), pelaajat 
laskevat saamiensa lippujen määrän. Se, jolla on eniten 
lippuja, voittaa pelin! Jos useammalla pelaajalla on sama 
määrä lippuja, nuorin pelaaja voittaa AINA. Onnittelut!

Huippuhauskaa: pelatkaa eleillä!
Sopikaa yhdessä, että jokaiseen sirkuskorttiin liittyy jokin tietty ele. 
Hyljekorttia voi esimerkiksi esittää taputtamalla käsiä yhteen (hylje läpsyttää 
räpylöitään). Jongleeraavaa klovnia voi esittää heittelemällä näkymättömiä 
palloja ilmaan. Näin jatketaan, kunnes jokaiseen korttiin on keksitty oma 
ainutlaatuinen ele. Pelatkaa nyt klovnipeliä sääntöjen mukaisesti, mutta 
ääneen arvaamisen tai sormella osoittamisen sijaan käytättekin näitä eleitä. 
Kokeilkaa ensin pelaamalla sekä ääneen että eleillä ja pelatkaa sen jälkeen 
ainoastaan eleillä. Onnea matkaan!

Sisältö: 
Rakennettava 12-osainen pelialusta, 12 sirkuskorttia, 
12 lippua, 1 klovni, 1 värinoppa ja pelisäännöt. 

2-4 pelaajalle, yli 3-vuotiaille. 
Peliaika noin 15 minuuttia.

www.algaspel.se
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Vem har sett den jonglerande clownen? Och var gömmer 
sig cirkussälen? När Clownen kommer hem till cirkusen, 
har alla hans busiga kompisar gömt sig. Hjälp Clownen 
att leta, du får 1 biljett för varje kompis du hittar. 
Den som hittar � est kompisar vinner spelet!

Till föräldrar och vuxna spelare:
Clown Game är ett minnesspel som vuxna och barn kan spela på lika villkor. 
Gå tillsammans med barnen igenom vad djuren och artisterna gör på bilderna. 
Att spela med gester tränar motoriken och rekommenderas varmt till barn 
med spring i benen. Mycket nöje!

Spelförberedelser:
Sätt samman cirkusmanegen/färgbanan. (Följ numreringen på baksidan av 
delarna!) Ställ clownen på valfri färgruta. Blanda cirkuskorten. Lägg ut de 
tolv korten slumpvis innanför färgbanan som en manege. (Lägg korten med 
bildsidan upp ett par minuter, det underlättar memoreringen. Vänd på korten 
före spelstart!) Lägg cirkusbiljetterna i spelplanens mitt. Bildsidan med djuren 
och artisterna ska ligga uppåt. 
Ge färgtärningen till den yngste deltagaren. Nu börjar spelet! 

Vem har sett den jonglerande clownen? Och var gömmer 
sig cirkussälen? När Clownen kommer hem till cirkusen, 
har alla hans busiga kompisar gömt sig. Hjälp Clownen 

Clown Game är ett minnesspel som vuxna och barn kan spela på lika villkor. 



Spelstart!
Ett speldrag: Kasta färgtärningen och � ytta Clownen till valfri ruta med 
samma färg. Minns du vilken cirkuskompis som gömmer sig på det nedvända 
kortet? Gissa, vänd upp kortet och titta efter! OBS, det går bra att peka på 
bilderna som ligger i mitten om det är svårt att komma ihåg vad djuren och 
artisterna heter. Gissade du rätt, får bilden ligga kvar och du får 1 biljett som 
tack av Clownen, du ska ta samma biljett/kort som kortet du vände upp. 
Stämmer inte bilden, vänds kortet tillbaka igen (men låt alla först få titta på 
bilden). Nu är det nästa spelares tur!

Detta händer när tärningen visar:
Alla färgerna samtidigt: Flytta Clownen till valfri färgruta och 
gissa sedan vem som gömmer sig där. 

Samma färg som Clownen redan står på: Du kan stå kvar. 
Hoppas du minns vem som döljer sig på platsen.

Det � nns ingen färg kvar att � ytta till: Otur, turen går över till 
nästa spelare.

Vem vinner? 
När Clownens alla kompisar är hittade (samtliga 
cirkuskort ligger uppvända), räknar man samman hur 
många biljetter varje spelare har fått. Den som har � est 
biljetter vinner spelet! 

Har � era fått samma antal, vinner ALLTID den yngste spelaren. Grattis!

Extra kul: Spela med gester!
Bestäm tillsammans att varje cirkuskort har en speciell gest. Kortet med sälen 
kan t ex illustreras av att spelaren klappar i händerna (”sälen slår ihop sina 
labbar”). Kortet med den jonglerande clownen illustreras av att spelaren 
kastar upp låtsasbollar i luften, och så fortsätter man tills alla 12 korten 
har fått sin egen, unika gest. Spela sedan Clown Game som vanligt, men 
istället för att gissa högt vilket kort som ligger dolt, gör spelaren gesten som 
illustrerar det speciella kortet. Börja spela med både ord och gester. Testa 
sedan att spela enbart med gester. Lycka till!

Innehåll: 
Spelplan i 12 delar, 12 cirkuskort, 12 biljetter, 
1 Clown, 1 färgtärning och spelregler.

För 2-4 deltagare, från 3 år och uppåt. 
Speltid cirka 15 minuter.

www.algaspel.se
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Hvem har set den jonglerende klovn? Og hvor gemmer 
søløven sig? Når klovnen kommer hjem til cirkus, har 
alle hans drillesyge venner gemt sig. Hjælp klovnen 
med at lede – du får 1 billet for hver ven du � nder. 
Den deltager, der � nder � est venner, vinder spillet!

Til forældre og voksne spillere
Clown Game er et huskespil, som voksne og børn kan spille 
sammen på lige vilkår. Gennemgå sammen med barnet hvad dyrene og 
artisterne gør på billederne. At spille med fagter træner motorikken og 
anbefales varmt til alle livlige børn.

Forberedelser
Sæt cirkusmanegen/farvebanen sammen. Følg nummereringen på bagsiden 
af delene. Stil klovnen på et farvefelt efter eget valg. Bland de 12 cirkuskort 
og læg dem ned i tilfældig rækkefølge inden for farvebanen som en manege. 
Læg først kortene med billedsiden opad et par minutter. Det gør det lettere 
at huske, hvor de forskellige kort ligger. Vend kortene inden spillet begynder! 
Læg cirkusbilletterne i midten af spillepladen. Billedsiden med dyrene og 
artisterne skal vende opad. 

Giv farveterningen til den yngste deltager. Nu kan spillet begynde!  

Hvem har set den jonglerende klovn? Og hvor gemmer 



Spillets start!
En spilleomgang: Kast farveterningen og � yt klovnen til et felt i samme farve 
efter eget valg. Kan du huske, hvilken cirkusven der gemmer sig under dette 
kort? Gæt, vend kortet og kig efter! Bemærk: Det er godt nok bare at pege på 
billederne, der ligger i midten af spillepladen, hvis det er svært at huske, hvad 
dyrene og artisterne hedder. Gættede du rigtigt, skal kortet blive liggende 
med billedsiden opad, og du får en billet af klovnen som tak. Du skal tage 
en billet med samme billede, som på det kort du vendte. Gættede du ikke 
rigtigt, skal du vende kortet tilbage igen (men lad først alle de andre kigge på 
billedet). Nu er det næste spillers tur!

Der sker dette, når terningen viser:
Alle farver samtidig: Flyt klovnen til et valgfrit farvefelt (hvor der 
stadig gemmer sig en cirkusven) og gæt så, hvem der gemmer sig der.

Samme farve som klovnen allerede står på: Du kan blive stående, hvis 
der stadig gemmer sig en cirkusven under kortet. Forhåbentlig kan 
du huske, hvem der gemmer sig på det sted!

Der er ikke noget felt med den farve, som du kan � ytte til: Det var 
uheldigt, og turen går videre til næste spiller.

Hvem vinder?
Når alle klovnens cirkusvenner er fundet (når samtlige cirkuskort er vendt 
om), tælles der sammen, hvor mange billetter hver spiller har fået. 
Den spiller, der har � est billetter, er vinder af spillet! Har � ere fået 
det samme antal, vinder altid den yngste spiller. Tillykke!

Ekstra sjovt: Spil med de store armbevægelser!
Bliv sammen enige om, hvilke specielle fagter hvert cirkuskort har. Kortet med 
søløven kan f.eks. illustreres ved, at spilleren klapper i hænderne (søløven slår 
sine labber sammen). Kortet med den jonglerende klovn illustreres ved, at 
spilleren lader som om han/hun kaster bolde op i luften, og sådan fortsætter 
I, indtil alle 12 kort har fået sine egne unikke fagter. Spil derefter Clown Game 
som sædvanligt, men i stedet for at gætte højt, hvilket kort der ligger skjult, 
laver spilleren de fagter, der illustrerer det pågældende kort. 
Begynd med at spille med både ord og fagter. 
Prøv derefter at spille kun med fagter. 

Indhold 
Spilleplade i 12 dele, 12 cirkuskort, 12 billetter, 
1 klovn, 1 farveterning og spilleregler.

For 2-4 deltagere fra 3 år. Spilletid ca. 15 minutter.
www.algaspel.se

Når alle klovnens cirkusvenner er fundet (når samtlige cirkuskort er vendt 
om), tælles der sammen, hvor mange billetter hver spiller har fået. 
Den spiller, der har � est billetter, er vinder af spillet! Har � ere fået 
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Hvem har sett den sjonglerende klovnen? Og hvor 
gjemmer sirkusselen seg? Når klovnen kommer hjem 
til sirkuset, har alle de skøyete vennene gjemt seg. 
Hjelp klovnen å lete, du får 1 billett for hver venn du 
� nner. Den som � nner � est venner vinner spillet!

Til foreldre og voksne spillere:
Clown Game er et hukommelsesspill som voksne og barn kan spille på like 
vilkår. Gå igjennom hva dyrene og artistene gjør på bildene sammen med 
barna. Å spille med gester trener motorikken og anbefales varmt for barn med 
rastløse ben. Masse moro!

Spillforberedelser:
Sett sammen sirkusmanesjen/fargebanen. (Følg nummereringen på baksiden 
av delene!). Still klovnen på et valgfritt fargefelt. Stokk sirkuskortene. Legg ut 
de tolv kortene tilfeldig innenfor fargebanen som en manesje. (Legg kortene 
med billedsiden opp et par minutter, det letter memoreringen. Snu kortene 
før spillet starter!). Legg sirkusbillettene i midten av spillebrettet. Billedsiden 
med dyrene og artistene skal vende opp. 

Gi fargeterningen til den yngste spilleren. Nå begynner spillet! 

Clown Game er et hukommelsesspill som voksne og barn kan spille på like 



Spillstart!
En tur: Kast fargeterningen og � ytt klovnen til valgfritt felt med samme farge. 
Husker du hvilken sirkusvenn som gjemmer seg på det nedvendte kortet? 
Gjett, vend opp kortet og se etter! OBS, det går � nt å peke på bildene som 
ligger i midten om det er vanskelig å huske hva dyrene og artistene heter. 
Gjettet du riktig, får kortet ligge og du får 1 billett som takk av klovnen, du 
skal ha samme billett/kort som du vendte opp. Stemmer ikke bildet, vendes 
kortet ned igjen (men la alle titte på bildet først). Nå er det neste spillers tur!

Dette skjer når terningen viser:
Alle fargene samtidig: Flytt klovnen til valgfritt farget felt 
og gjett så hvem som gjemmer seg der.

Samme farge som klovnen står på: Du kan bli stående. 
Håper du husker hvem som skjuler seg der.

Det � nnes ingen farge igjen å � ytte til: U� aks, turen går til 
neste spiller.

Hvem vinner? 
Når alle klovnens venner er funnet (samtlige sirkuskort 
ligger vendt opp), legger man sammen hvor mange 
billetter hver spiller har fått. Den som har � est billetter 
vinner spillet! Har � ere spillere likt antall, vinner ALLTID 
den yngste spilleren. Gratulerer!

Ekstra artig: Spill med gester!
Sammen bestemmer dere at hvert sirkuskort har en spesiell gest. Kortet 
med selen kan for eksempel illustreres med at spilleren klapper i hendene 
(”selen slår sammen sine lo� er”). Kortet med den sjonglerende klovnen 
illustreres med at spilleren kaster opp liksom baller i luften, og slik forsetter 
man til alle 12 kortene har fått sin egen, unike gest. Spill deretter Clown Game 
som vanlig, men i stedet for å gjette høyt hvilket dyr som ligger skjult, viser 
spilleren gesten som illustrerer det spesielle kortet. Begynn spillet med både 
ord og gester. Test siden spillet med kun gester. Lykke til!

Innhold:
Byggbar spillebrett i 12 deler, 12 sirkuskort, 12 billetter, 
1 klovn, 1 fargeterning og spilleregler.

For 2-4 spillere, fra 3 år. 
Spilletid ca 15 minutter.

www.algaspel.se


