LÄR OM FÄRG OCH FORM
PÅ 6 SPELVARIANTER

4+

1–3 spelare

SPELET I KORTHET
Välj först spelvariant, dela ut spelbrickor och sortera ut de
kort som gäller. Lägg korten med bildsidan nedåt. Yngst
börjar spelet.
Gör ett tärningskast och vänd upp lika många kort som
tärningen visar. Passar något av korten på din egen bricka,
får du ta upp det. Övriga kort lägger du tillbaka på samma
ställe. Nu är det nästa spelares tur att kasta tärningen och
vända upp kort. Använd den streckade stigen på brickan för
att rätta svaren under spelets gång. Vinnaren är den som
först lyckas fylla sin bricka med de rätta korten.
SPELBRICKORNA
Välj vilken sida du vill spela på. Du kan spela på en eller fl era
brickor samtidigt. Spelvarianterna presenteras på motsatt sida.

Välj spelvariant, lär om färger eller om olika former. Öka
svårighetsgraden efter hand som kunskaperna växer. Rätta
alla lagda kort med hjälp av den lilla ”stigen” tvärs över
korten. Med lite träning kan ett barn både spela och rätta
svaren alldeles själv. Du använder 30 kort + 2 stigkort
(valfritt) i varje spelvariant.

LÄR OM FÄRGER

VARIANT 1
Sortera ut 30 kort med enbartfärger . Lägg korten på
brickor med enbartfärger.

VARIANT 2
Sortera ut 30 kort med enbartfärger. Lägg korten på
brickor med djur. Titta noga på djuren så att alla färger
kommer med!

LÄR OM FÄRGER
FÄRG- OCH FORMKORTEN
Sortera fram de färg- och formkort som
krävs för spelvarianten du väljer. Lägg ut
korten på bordet med bildsidan nedåt.
30 st kort med enbart färger
30 st kort med enbart djur
(lär former och mönster)
30 st kort med enbart former
SNURRIGA STIGKORTET
Använd 1-2 kort (valfritt) i samtliga spelvarianter.
När ett stigkort vänds upp, ska samtliga kort
på bordet blandas om. Använt stigkort läggs åt
sidan.

1-3 TÄRNINGEN
Varje drag inleds med ett tärningskast. Tärningen avgör hur
många kort en spelare får vända upp i sitt drag.
RÄTTA FEL UNDER SPELETS GÅNG
Det går en liten ”stig” tvärs över varje spelbricka. Samma linje
återfinns på de form- och färgkort som passar på brickan.
Lägger du ett kort på fel ställe, ”bryts” den streckade linjen.
Lägg tillbaka det felaktiga kortet direkt.
VEM VINNER
Det gör den som först fyller sin/sina brickor med de rätta
korten. Kontrollera att stigen är obruten.

VARIANT 3
Sortera ut 30 kort med enbartdjur. Lägg korten på brickor
med stora symboler . Ex. Grisen är rund och go och hör i
ihop med cirkeln och apans kropp ser ut som en stående
rektangel!

VARIANT 4
Sortera ut 30 kort med enbartdjur. Lägg korten på brickor
med små symboler.

VARIANT 5
Sortera ut 30 kort medsmå symboler. Lägg korten på
brickor med stora symboler.

VARIANT 6
Sortera ut 30 kort medsmå symboler. Lägg korten på
brickor med små symboler.

VÄND OCH VÄLJ SPELVARIANT!
LYCKA TILL!

