Art.nr.: 22706 Balamari
Innehåll:
:
- 1 duk
- 4 kartong kort
- 16 träfiskar
Ålder:
Medspelare:

4+
2 eller 4

Speltid:

ca. 15-20 min.

Faktaruta: Pedagogiska tipps från dagisexperten Katrin Erdmann.

Författare:

Helmut Punke och Peter Joppig

De två yrkesbrandmännen Peter Joppig (född 1958 i Bremen) och Helmut Punke (född 1963 i
Oldenburg) tycker att det är jättekul att utveckla kreativa idéer. Deras motto är "Spel är roligt och
skapar vänskap!" Det som gör utveckling av spel särskilt roligt är man får skapa något nytt och även
att ge glädje åt barn och vuxna.
beleduc har redan gett ut spelen "Busy Bee" och "Flori Colori" av Helmut Punke. För Peter Joppig är
"Balamari" det första spelet hos beleduc.
Inledning:
Här händer det grejer! De roliga fiskarna ger sig iväg på en resa för att utforska havet. På sin tur
träffar de många färgglada korallrev, musslor och andra havsinvånare. Men se upp för den hungriga
hajen Hugo. Han gömmer sig helst bakom mörka alger för att lurpassa på de välsmakande fiskarna.
För att undkomma hajen är speciellt skicklighet, koordination och bra samråd med varandra
jätteviktigt.
Snabbguide:
Spelarna försöker att balansera fiskarna i de fyra färgade hålen i duken. Här en hel del skicklighet,
koordination och samråd nödvändigt. Varning! Fiskarna måste undvika de svarta hålen. Om de ramlar
ner i de svarta hålen blir de uppätna av hajen. Vem har samlat mest fisk efter fyra omgångar? Ni eller
hajen?
Spelförberedelser:
Först lägger ni ut duken på golvet. Anmärkning: Ni bör jämna ut alla hål innan spelet börjar annars
blir det svårt för fisken att slinka ner i dem. De fyra korten läggs ut upp och ner. De har samma färger
som de färgade punkterna på duken. De 16 fiskarna och lådan med hajkorten lägger ni också fram.
Nu är det dags att välja ut två spelare för det första varvet. En av av dem få lägga ut fyra fiskar mellan
de svarta hålen i dukens mitt. Nu kan sätta igång och spela.

-

Lägg duken på golvet.
Lägg ut korten
Lägg ut fiskarna
Lägg ut lådan med hajkorten
Placera 4 träfiskar på duken

Så här spelar ni:
Två spelare tar tag i dukens båda längssidor och lyfter den tillsammans. Nu försöker ni att balansera
ner alla fyra fiskar i de färgade hål, men det är bara en fisk som får slinka ner i ett hål åt gången.
Framför allt gäller det att undvika de svarta hålen. Det är viktigt att ni samråder om hur ni lyfter på
duken för att fiskarna lättare ska slinka ner genom hålen.
Anmärkning: Det kan också hända att flera fiskar slinker ner i ett hål. Det är inte så farligt men det
minskar chanserna att samla mest fiskar under detta varv.
Om en fisk ramlar ner genom duken under spelets gång, får den ligga kvar tills alla andra fiskar har
dykt ner i hålen. Den fisk som har ramlat ner får inte användas igen. Samma sak gäller om fiskar
ramlar ner i de svarta h0Õlen.
Efter att alla fiskar har dykt ner, (det spelar ingen roll om det är de färgade eller de svarta) är det
dags för kortens insats i spelet. En av de båda spelarna räknar nu de färgade hål som de finns fiskar i.
Nu vänder ni på lika många kort som det hålen det ligger fiskar i. Nu finns följande alternativ:
Exempel: Det finns bara fiskar i två färgade hål. Då får ni bara vända på två kort.
Färgerna på korten
matchar färgerna
på de fyllda hålen.

Då får ni ta ut alla
fiskar ur de fyllda
hålen.

Färgen på kortet
stämmer överens

Ni får endast ta ut
den fisken/de

med färgen på ett
fyllt hål (t.ex. röd).

fiskarna ur hålet
(t.ex. röd) ur hålet
som stämmer
överens med
kortet.

Färgerna på kortet
stämmer inte
överens med
färgerna på de
fyllda hålen.

Då får hajen alla
fiskarna.

Vad gör ni nu med fiskar som har ramlat ner eller med
de fiskar som har ramlat ner i de svarta hålen.
Alla fiskar som har ramlat ner i de svarta hålen, äts
upp av hajen Hugo. Ta upp de här fiskarna ur hålen
och lägg de i lådan med hajkorten. Där samlar hajen
alla fiskarna. På så sätt kan ni jämföra, vem som har
samlat mest fiskar. De fiskar som har ramlat ner
lägger ni också ner i lådan med hajkort.

Därefter blandar ni korten på nytt och sedan lägger ni ut korten upp och ner igen till nästa varv.
Efter det här varvet försöker två andra spelare att balansera ner fiskar i hålen. Om ni är två lag med
två barn i vardera lag spelar varje lag två gånger.
Spelets slut:
Den spelare eller det lag som har flest fiskar har vunnit spelet. Men om hajen har mest fiskar när
spelet är slut, har hajen vunnit spelet.

Nybörjarvariant:
Om ni bestämmer er för att spela nybörjarvarianten, behöver ni inte använda korte. Ni spelar spelet
som det beskrivs ovan. Försök gemensamt att balansera ner fiskarna i hålen. Hajen får de fiskar som
ramlar ner och de fiskar som har ramlat ner i de svarta hålen. Var finns det mest fiskar när spelet är
slut? Hos er eller hos hajen
Spelet tränar:

Rörelser i spel, koordination och motorik: Träning av öga-handkoordination och finmotorik när duken balanseras

Kommunikation: Träning av språkutveckling genom muntligt samråd.

Socialt beteende: Teamwork för att samla så många fiskar som möjligt.

Kognition: Träning av visuell förnimmelse, första strategiskt tänkande
Koncentration

Siffror, mängder & former: Identifiera mängder och första räkneövningar

Förpackningstext:
Spelarna försöker att balansera ner fiskarna i de fyra färgade hålen i duken. Här en hel del skicklighet,
koordination och samråd nödvändigt. Varning! Fiskarna måste undvika de svarta hålen, annars
kommer de att bli uppätna av hajen. Vem har samlat flest fiskar efter fyra omgångar? Ni eller hajen?
Ett kooperativt lagspel

Tips för dagispersonal och pedagoger:
Genom de olika spelsätten tar spelet "Balamari " exempelvis upp temat till det typiska
sommarprojektet "Havet och dess invånare" på ett bra sätt.
Man kan själv utöka materialet med bilder och kort på olika koraller, maneter, hajar och fiskar som ni
även lägger ut på duken.

Med hjälp av korten lär sig barnen genom spelet allt som är värt att veta om koraller, maneter och
hajer. Du som pedagog kan i sin tur svara på frågor om kännetecken, sätt att röra sig, hur de livnär
sig men även faror som kan uppstå när man badar i havet.
Ni kan gestalta små fotoböcker tillsammans med barnen, där ni samlar fakta som är värt att veta om
de olika havsinnevånarna.
Foton på olika havsinnevånare kan också använda för att själv tillverka pussel eller memorispel. Märk
fotona med djurens namn.
Koraller passar väldigt bra som färg- och formpalett för träningen av barns kreativitet.
Hajar är ett fascinerande tema för barn. Tillsammans med barnen kan ni utforska hajers olika
livsområden och typer. Även barnbibliotek erbjuder intressanta böcker med detaljerad
bakgrundsfakta och informationsblad som lämpar sig utmärkt för barn.
Skapa ett collage med barnen om "Havet och dess invånare," eller gör ett akvarium av en skokartong,
som barnen kan gestalta med deras favorit havsdjur. Kanske är det också möjlig att ställa in ett
akvarium i grupprummet, vilket ger barnen möjlighet att observera och att ta ansvar för fiskarna. På
så vis tränas, omärkt, barnens sociala beteende.
Musslor har också intressanta färger och former. Skapa en musselmandala med barnen och jämför de
olika formerna och storlekarna.
Ni skulle också kunna använda er av en atlas eller en jordglob för att tillsammans med barnen
utforska olika livsmiljöer och deras klimatiska egenheter. Måste man göra hål i isen eller fångas
fisken med ett nät?
Vilka kulturella särdrag kännetecknar de livsmiljöer och vad har människorna för kläder
Tips till föräldrar:
Spelet "Balamari" tar dig och ditt barn till havsdjurens värld. På ett roligt sätt främjas stimuleras
skicklighet och känslan av gemenskap. Spelet lämpar sig för hela familjen som spel hemma eller på
semestern. Ta en promenad på stranden för att samla musslor som ni sedan kan lägga ut på spelets
duk. Vilka fisktyper känner ditt barn redan till? Besök ett havsmuseum och titta på en haj tillsammans
med barnen. Låt dig inspireras av ditt barn och utforska gemensamt de olika varelserna i havet. Njut
av en "djupdykning" och tiden tillsammans med ditt barn.

