SPELREGLER FÖR 2–4 SPELARE FRÅN 4 +
Innehåll: kofigur, bonde + plastfot (spelpjäs), spelplan, 4 skottkärror (byggsats), 12 solmarker,
tärning, burk med leklera och spelregler.
Spelet i korthet: I Komockarspelet gäller det att få så många ”mockor” som möjligt i sin skottkärra.
För att plocka upp 1 komocka i ditt drag ska du antingen: Vända upp 1 marker i samma färg som Rosas
nos pekar mot ELLER hamna på GREP-cirkeln ELLER hamna på KOMOCKAR-cirkeln.

KORTARE SPELTID? BÖRJA SPELA MED FÄRRE KOMOCKOR PÅ SPELPLANEN!
Spelförberedelser:

1

Ställ Rosa på spelplanens mitt. Nosen ska peka mot ett av spelplanens
fyra färgfält – orange, gult, rosa eller blått.

2

Montera skottkärrorna. Dela ut 1 kärra till varje spelare.

3

Gör tillsammans 10 komockor i varierad storlek av lekleran. Lägg ut ”mockorna”
var ni vill på spelplanen, t ex i en ring kring Rosa. Glöm inte sätta locket på burken – leran torkar!

4

Sätt plastfoten på bonden (spelpjäsen). Ställ honom på valfri cirkel på spelplanen.

5

Blanda och lägg ut 3 gula + 3 orange + 3 blå + 3 gröna marker, en på varje moln.
(Ett av molnen kommer att bli utan marker.) Ta en kort stund tillsammans och gå igenom vad
färgerna heter och var de finns på spelplanen. Vänd sedan på markerna så solsidan kommer upp.
Nu gäller det att komma ihåg var färgerna ligger!

6

Yngst - eller den som är bäst på att härma kossan Rosa - får börja spela!

Detta gör ni i varje drag:

1

Slå tärningen och flytta bonden lika många steg/cirklar medurs på spelplanen.

2

Följ anvisningarna för cirkeln som bonden stannar på.

3

Avsluta draget med att flytta Rosa 1 färgfält
medurs på spelplanen.

spelet

DETTA HÄNDER PÅ CIRKLARNA:
Mata kossan Rosa!
Hon vill ha klöver i samma färg som nosen pekar på. Om Rosa står vänd mot blått,
ska du vända upp en blå marker. Står kossan och längtar efter orange klöver, ska du vända
upp en orange marker. Vänd upp 1 marker och se om du får samma färg som Rosa
pekar mot! Rätt färg? Rosa äter med god aptit och du får ta 1 komocka och lägga i din
skottkärra. Flytta markern du har tittat på till det ”tomma” molnet på spelplanen, lägg
den där med solsidan upp. Försök komma ihåg var färgen ligger till nästa gång!
(Spela enklare? Lägg tillbaka markern på samma moln som förut!)
Komockartajm!
Du får hjälpa bonden att göra rent på ängen.
Ta 1 komocka från spelplanen och lägg i din skottkärra.
Öööh! Bajstramp!
Bonden trampar i ”mockan” och du får ta 1 komocka från någon annans kärra och lägga
i din egen. Stannar Bonden på Dubbel-mockan, får du ta 1 ”mocka” från spelplanen också.
(Saknar medspelarna komockor, tar du båda ”mockorna” från spelplanen.)

Flest ”mockor” vinner!
Spelet är över så fort de 10 ”mockorna” på spelplanen tar slut.
Räkna komockorna och se vem som har flest i sin skottkärra.
Lika många mockor i skottkärrorna? Rulla ihop dina komockor
till en enda klump, och jämför din klump med de andras.
Största klumpen vinner!
Rulla ihop leran, gör 10 nya komockor och spela en gång till!
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