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SPELREGLER (speltid 10-15 minuter)
Spelet i korthet: Vänd upp ett kort och gör samma
gest som Gubben gör. Men se upp! Står Gubben i Lådan framför dig,
måste du göra om dina medspelares gester också. Ända från
spelstart och i rätt ordning. Annars åker du ut ur spelet.
Och du får inte smygtitta på redan lagda kort …
Innehåll: Spelregler och 100 gestkort. Kort med tomma pratbubblor
sorteras bort. (Använd dem i spelet om ni vill lägga till egna gester.)

Spelets syfte: Att minnas alla gester och utföra dem i rätt följd. Sist kvar i spelet vinner!
Spelförberedelser: Blanda alla korten. Lägg dem i en hög med bildsidan nedåt. Yngsta spelaren börjar spela. Ställ Gubben i Lådan
framför spelaren till höger om yngsta spelaren. Turordningen och ”Gubben” flyttas sedan medurs.
ETT SPELDRAG! Flytta Gubben lika många steg som siffran på översta kortet visar.
Ta sedan upp kortet (utan att visa bilden för övriga spelare) och gör som Gubben ber dig.
Kort med bara Gubben: Läggs undan utan åtgärd. Skönt! Turen går över till nästa spelare.
Gestkort (text i pratbubblan): Gör gesten UTAN att säga ett ord till dina medspelare.
Lägg gestkortet i en gemensam hög, innan turen går över till nästa spelare.
Står Gubben i Lådan framför dig när du drar ett gestkort?
Då måste du göra om ALLA gester som hittills kommit upp i spelet!
Du ska göra dem i rätt ordning – från första gesten fram till nu
– och avsluta med kortet du just fått.
(De andra spelarna får lov att titta på korten för att kolla så att du gör rätt!)

KLARAR DU DIG VIDARE EFTER GUBBEN I LÅDAN?
Lyckas du göra om gesterna i rätt följd stannar du kvar och får fortsätta spela.
Glömmer du en gest, gör gesterna i fel ordning eller gör en gest på fel sätt, måste du tyvärr lämna spelet. Men sitt kvar och ha
kul med de andra, och kontrollera att de gör gesterna i rätt följd!
Spelet fortsätter!
Det blir fler och fler gester att komma ihåg!
Varje gång en spelare har Gubben i Lådan framför sig och drar ett kort med text, ska alla gesterna göras om.
Den som klarar sig kvar längst i spelet vinner och utses till SURGUBBE!

Gäspa så
stort du kan

KORT MED TOMMA PRATBUBBLOR
SORTERAS BORT. (Använd dem i spelet
om ni vill lägga till egna gester.)

GESTKORT
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