Pelisäännöt

Spelregler

Sisältö: auto, eläintenhoitaja, 4 pelilautaa, 24 ruokakorttia, 3 voileipäkorttia

Innehåll: 1 bil, 1 djurskötare, 4 spelplaner, 24 matkort, 3 smörgåskort

Kuka voittaa?
Pelaaja, joka ensimmäisenä antaa pelilautansa eläimille oikeaa ruokaa, voittaa pelin.

Alkuvalmistelut
• Tutkikaa yhdessä mikä on eläinten lempiruokaa ja miltä ruokakortit näyttävät.
• Sekoita ruoka- ja voileipäkortit keskenään.
Aseta kortit auton kyytiin kuvapuoli ohjaamoa
kohti.
• Aseta eläintenhoitaja autoon korttien ja
ohjaamon väliin. Aseta auto keskelle pöytää
niin että kaikki yltävät ottamaan kortteja.
• Anna yksi pelilauta jokaiselle pelaajalle.

Pelin kulku
• Nälkäisin pelaaja aloittaa pelin. Vuoro siirtyy
myötäpäivään.
• Pelaaja nostaa takimmaisen kortin auton
kyydistä. Hän katsoo tarkkaan pelilautansa
kuvia ja tutkii onko kortissa oleva ruoka
hänen eläintensä lempiruokaa. HUOM! Älä
näytä korttia toisille pelaajille (paitsi jos
tarvitset apua).

ottaa kortin auton takaosasta.
• Voileipäkortti: Jos pelaaja saa voileipäkortin
(voileipä on eläintenhoitajan ruokaa), hän
antaa pois yhden omista korteistaan. Kortti
laitetaan auton korttipinoon ohjaamon
puolelle. Voileipäkortti poistetaan pelistä.
Voileipäkortteja on kolme. Jos pelaajalla ei
ole ruokakortteja pelilaudalla, voileipäkortti
poistetaan pelistä ja vuoro siirtyy seuraavalle
pelaajalle.

Eläimen lempiruoka

Apina
Flamingo
Virtahepo
Kirahvi
Kameli
Koala
Käärme
Panda
Papukaija
Merileijona
Hämähäkki
Seepra

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

banaani
katkarapu
ruoho
lehdet
taatelit
eukalyptuksen lehdet
rotta
bambu
kirsikat
kala
kärpänen
heinä

Kortti sopii: Aseta kortti pelilaudalle
eläimen päälle.
Kortti ei sovi: Aseta kortti pöydälle ja
kilpailu alkaa!
Kilpailu: Jos joku toinen pelaajista tarvitsee
kortissa olevan ruoan eläimelleen, hän
ottaa kortin mahdollisimman nopeasti.
Pelaaja, jonka käsi on ensimmäisenä kortin
päällä, saa kortin. Pelaaja asettaa kortin
pelilaudalle oikean eläimen päälle.
• Peli jatkuu ja seuraava pelaaja
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Vem vinner?
Vinner gör den spelaren som först ger sina
6 djur rätt mat.

Förberedelser
• Gå igenom vilken favoritmat djuren har och
visa hur bilderna ser ut för barnen. Lista på
djur och mat finns på baksidan.
• Blanda mat och smörgåskorten. Placera
korten på jeepen med bilden mot förarhytten.
• Ställ djurskötaren mellan korten och
förarhytten och placera jeepen i mitten på
bordet så att alla når att ta kort.
• Dela ut en spelplan till varje spelare.

Så här spelar man!
• Spelet börjar med den hungrigaste spelaren
och turen går sedan medsols.
• Spelaren som börjar tar kortet som står
längst bak på flaket. Spelaren tittar noga på
sin spelplan och ser om han /hon kan ge
något av sina djur maten på kortet, det gäller
att titta noga så att bilderna stämmer. OBS,
visa inte kortet för de andra spelarna, (om
man inte behöver hjälp förstås).
Kortet passar: Då placeras kortet på
spelplanen över djuret.

• Spelet fortsätter och det är nästa
spelares tur att ta ett nytt kort.
• Smörgåskortet: Om en spelare får ett
smörgåskort (det är djurskötarens mat) så
måste spelaren lämna tillbaka ett av sina
matkort. Kortet sätts längst fram i lastbilen.
Smörgåskortet läggs sedan åt sidan och är
inte med i spelet, det finns totalt 3 smörgåskort.
Har spelaren inte hunnit lägga ett matkort på
spelplanen läggs korten bara åt sidan och
det är nästa spelares tur.

Vad äter djuren?

Apa
Flamingo
Flodhäst
Giraff
Kamel
Koalabjörn
Orm
Panda
Papegoja
Sjölejon
Spindel
Zebra

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

banan
räkor
kort gräs
löv
dadlar
eukalyptusblad
råtta
bambu
körsbär
fisk
fluga
långt gräs

Kortet passar inte: Då läggs kortet i mitten
av spelplanen med bildsidan uppåt och
racet börjar!
Race: Om någon annan spelare behöver
maten till sina djur ska denna spelare ta
kortet så snabbt som möjligt. Snabbast att
lägga handen på kortet vinner. Spelaren
placerar kortet ovanpå rätt djur.
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Spilleregler

Spilleregler

Innhold: 1 bil, 1 dyrepasser, 4 spillebrett, 24 matkort, 3 smørbrødkort

Indhold: 1 bil, 1 dyrepasser, 4 spilleplader, 24 madkort, 3 smørrebrødskort (sandwich).

Hvem vinner?
Den spilleren som gir sine 6 dyr riktig mat
først har vunnet.

Forberedelser
• Gå igjennom hvilken favorittmat dyrene har
og vis frem hvordan bildene ser ut for barna.
Liste over dyr og mat finnes på baksiden.
• Bland mat- og smørbrødkortene. Legg alle
kortene oppe i jeepen med bildene mot
førerhuset.
• Plasser dyrepasseren mellom kortene og
førerhuset og plasser jeepen i midten på
bordet slik at alle rekker fram til kortene.
• Del ut et spillebrett til hver spiller.

Slik spiller man!
• Den spilleren som er mest sulten begynner
og det spilles deretter med solen.
• Spilleren som begynner tar kortet som står
lengst bak på lasteplanet. Spilleren ser nøye
på sitt spillebrett og ser om hun/han kan gi
noen av sine dyr maten på kortet. Det gjelder
å se nøye etter slik at bildene stemmer. OBS,
vis ikke kortet til de andre spillerne (med
mindre man trenger hjelp selvfølgelig).
Kortet passer: Da plasseres kortet på
spillebrettet over dyret.
Kortet passer ikke: Da legges kortet i
midten på bordet med bildesiden opp og
racet begynner!
Race: Dersom noen av de andre spillerne
trenger maten til sine dyr skal denne
spilleren ta kortet så fort som mulig. Den
som legger hånden på kortet først får
kortet. Spilleren plasserer kortet
over riktig dyr.

• Spillet fortsetter og det er neste spiller sin tur
til å ta et nytt kort.
• Smørbrødkortet: Dersom en spiller får et
smørbrødkort (det er dyrepasseren sin mat)
så må spilleren levere tilbake et av sine
matkort.
Kortet settes lengst fram i jeepen. Smørbrødkortet legges deretter til siden og er ikke med
i spillet. Det finnes totalt 3 smørbrødkort.
Dersom spilleren ikke har noen matkort på
spillebrettet legges bare smørbrødkortet til
siden og det er neste spiller sin tur.

Hva spiser dyrene?

Ape
Flamingo
Flodhest
Giraff
Kamel
Koalabjøörn
Orm
Panda
Papegøye
Sjøløve
Edderkopp
Sebra

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

banan
reker
kort gress
løv
dadler
eukalyptusblad
rotte
bambus
kirsebær
fisk
flue
langt gress
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Hvem vinder?
Vinderen er den spiller, der først giver sine 6
dyr den rigtige mad og dermed får fyldt sin
spilleplade.

Forberedelser
• Gennemgå med børnene hvilken favoritmad de forskellige dyr har, og vis hvordan
billederne ser ud.
• Bland kortene med mad og sandwich. Stil
bunken med kort i jeepen med billedsiden
vendt mod førerhuset.
• Stil dyrepasseren ned i rillen mellem kortene
og førerhuset og sæt jeepen midt på bordet,
så alle kan nå at tage kort.
• Del en spilleplade ud til hver spiller.

Sådan spiller man!
• Den yngste deltager begynder spillet, og
turen fortsætter derefter i urets retning.
• Den spiller der begynder, tager det bageste
kort i jeepen. Spilleren kigger grundigt på sin
spilleplade og ser efter, om han/hun kan give
nogen af sine dyr maden på kortet. Obs.: Vis
ikke kortet til de andre spillere (medmindre
man behøver hjælp naturligvis).
Kortet passer: Så lægges kortet ned på
spillepladen oven på dyret.

oven på kortet, vinder det. Spilleren lægger
derefter kortet oven på det rigtige dyr på sin
spilleplade.
• Herefter fortsætter spillet, og det er næste
spillers tur til at tage et nyt kort.
Sandwich: Hvis en spiller får et kort med en
sandwich (det er dyrepasserens mad), skal
spilleren aflevere et af sine madkort, og dette
kort sættes tilbage i stakken forrest i jeepen.
Kortet med sandwich lægges derefter til side
og er ikke mere med i spillet. Har spilleren
endnu ikke nået at lægge et madkort ned på
sin spilleplade, lægges kortet med sandwich
bare til side, og det er næste spillers tur.

Hvad spiser dyrene?

Aba
Flamingo
Flodhest
Giraf
Dromedar
Koalabjørn
Slange
Panda
Papegøje
Søløve
Edderkop
Zebra

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

banan
reje
kort græs
blade
daddel
eukalyptusblade
rotte
bambus
kirsebær
fisk
flue
langt græs

Kortet passer ikke: Så lægges kortet ned
midt på bordet med billedsiden opad, og et
spændende race begynder!
Race: Hvis en af de andre spillere kan
bruge maden til et af sine dyr, skal denne
spiller tage kortet så hurtigt som muligt.
Den der hurtigst lægger sin hånd
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