Art. no. 22391

Rondo Vario
Ett spel som kan spelas på många olika sätt och är mycket roligt för både stora barn och små barn. Förutom
att små barn tränar finmotorik och äldre barn lär sig att reagera snabbt, så främjar det här spelet också
igenkänning av färg och form.
Ålder:

3+

Antal spelare:

1-4

Innehåll:

Spelidé:

4 larver
42 träformer
1 färgad tärning
1 tärning med symboler
Kirsten Hiese

De små larverna är mycket glada eftersom de kommer att få nya färgglada kläder idag.
Det finns ett stort urval, eftersom det finns många olika färger och de finns i en mängd olika former.
Det är inte lätt att välja, därför bestämmer sig larverna för att kasta tärning om de nya kläderna.
Ett stycke träs på efter det andra, beroende på vad som visas på de två tärningarna. Titta noga innan du
plockar upp en bit: det är viktigt att hitta rätt form i rätt färg.
Spelförberedelser:
Varje spelare väljer en larv och placerar den framför sig på bordet.
De 42 olika träformerna placeras i mitten av bordet och de två tärningarna placeras bredvid dem.
Spelets regler:
Den yngsta spelaren börjar och kastar två tärningar. En tärning visar en färg och den andra visar en
tvådimensionell form. Han måste försöka hitta exakt denna kombination bland de tredimensionella bitarna
på bordet, t.ex. om gult dyker upp på den färgade tärningen och cirkel på tärningen med former måste han
hitta en gul boll.
Om han hittar rätt bit så träder han på den på sin larv.
Om hjärtat dyker upp på tärningen med former, kan spelaren välja en träform i den färg som visas på den
andra tärningen.
Tyvärr kommer spelaren ibland finna att det inte finns några fler träformer i önskad färg, och då har han
helt enkelt otur.
Alla spelare turas om att försöka klä sina larver.
Slutet av spelet:
Vinnaren är den första spelaren som träder de sex formerna på sin larv.
Version för mycket små barn: motorisk träning genom att trä de individuella träformerna och fri lek med
larverna.
Version för de äldre barnen: spelarna spelar spelet enligt ovan, men alla spelare kan leta efter rätt form i
rätt färg samtidigt. Den första som rör vid formen kan trä på den på sin larv.
Om två spelare når till rätt form på samma gång så får båda en. Om en av spelarna tar fel form så måste en
av de former han redan har trätt på sättas tillbaka på bordet.
Ha det så kul med larvernas modevisning.

