FÖRBEREDELSER
1. Skjut in varje flik så att alla djur är i
"vaket" tillstånd. Se figur 8. Se till att
traktor- och tuppflikarna sitter på plats.
Figur 8

Obs! Tupp- och traktorflikarna
kan bara användas för att väcka
djuren en gång under varje
spelomgång. Om alla djur är
vakna när du snurrar fram
blomman som matchar tuppen
eller traktorn, måste du snurra
igen.
5. Nu snurrar den vuxne
snurran och drar ut fliken
med den matchande
blomman.
(Om du snurrar och får en
blomma för en flik som redan har dragits ut,
får du snurra igen.)

2. Kontrollera att skivan visar dagtid.

SPELA
1. Spelet börjar med att en vuxen högt läser
upp den text som visas överst på skivan.
2. Barnet snurrar på snurran första gången.
3. Titta noga på den blomma som snurran
snurrar runt och leta reda på den
matchande blomman på en av flikarna.
Obs! Om snurran stannar på den blomma
som matchar tuppen ( ), eller traktorn
( ) första gången, får du snurra igen tills
du hamnar på en annan blomma.

Fortsätt spela genom att turas om att snurra
snurran och natta djuren.

VINNA SPELET
Den spelare som nattar det sista djuret
vinner. Som belöning får vinnaren vända på
skivan så att solen går ned och månen går
upp.
Spelet avslutas med att den vuxne högt läser
upp den text som finns på skivans nattscen.
Det finns fler aktiviteter på berättelsekortet:
Någon gömmer sig … och bonden behöver
din hjälp med att räkna

4. Dra ut den matchande fliken som
innehåller en godnattsaga.
Den vuxne läser sagan!
När du har hört sagan har djuret somnat!
När djuret har somnat lämnar du fliken i
"sov"-läge under resten av spelet, om inte
djuret väcks på grund av något av följande:

Godnattsagospel för barn
och föräldrar

• Om du drar ut fliken med tuppen, säger

alla "kuckeliku!". Då vaknar alla djur!
Då måste du trycka in flikarna igen så att
djuren är "vakna".

Innehåll:

• Om du drar ut traktorfliken, ska alla låta
som en traktor! Traktorn väcker bara ett
av djuren.Välj djur och tryck sedan in
dess flik.

1 spelplan, 1 berättelsekort, kortskiva, 7 flikar, ark med självhäftande etiketter,
2 runda fästanordningar och 3 buskformade fästanordningar, 1 snurra.
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Att få alla djur att gå till sängs så att skivan kan vändas från dag till natt.
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5. Placera berättelsekortet på spelplanens
framsida och se till att det passar i de fyra
krokarna. Se figur 4.

Figur 2
Rund fästanordning

Figur 6

Figur 4

MONTERING
1. Ta bort alla plastdelar från ramen. En sax
kan behövas.
2. Sätt fast etiketterna som är numrerade
från 1 till 5 (de djur som somnar fort) på
spelplanen som i figur 1. Matcha numret
på varje etikett med numret på
spelplanen.

4. Varje flik har dessutom en bokstav (från A
till G), som motsvarar dess plats på
spelplanen. Sätt i flikarna på rätt plats och
se till att de lätt kan dras in och ut.
Exempel: Flik A måste passa på plats A
osv. Se figur 3.

Kortskiva, bildsidan
nedåt

6. Tryck fast de buskformade
fästanordningarna i de tre hålen på
framsidan av spelplanen så att
berättelsekortet sitter fast.

Hål
Spelplanens baksida

Buskformade fästanordningar

Hål

8. Vänd spelplanen rätt igen. Placera snurran
på infästningen i det övre, högra hörnet.
Sätt sedan fast den med hjälp av en rund
fästanordning.

A

Figur 1
A

Figur 3

Rund fästanordning

Figur 5
Flik A
Plats A

Snurra

Spår

7. Vänd på spelplanen.Ta kortskivan och
vänd bilden nedåt. Placera kortskivans hål
över hålet på spelplanens baksida. Sätt
fast skivan med hjälp av en rund
fästanordning.

3. Sätt fast resten av etiketterna (numrerade
från 6 till 12) på flikarna med
motsvarande siffror. Se figur 2.

Fästanordning

Figur 7

.
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