S

Ponnyerna vill leka
Hide & Seek. Kan du se
vad som har förändrats
i Ponyville?

TIPS FÖR VUXNA

INNEHÅLL
• 6 pappramar
• 20 brickor
• 24 dubbelsidiga
bildkort

INDHOLD
• 6 rammer i pap
• 20 brikker
• 24 dobbeltsidede
billedkort

INNHOLD
• Ramme av kartong
i 6 biter
• 20 brikker
• 24 tosidige billedkort
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SISÄLTÖ
• 6 pahvikehysosaa
• 20 pelimerkkiä
• 24 kaksipuolista
kuvakorttia

FÖRBEREDELSER
INNIHALD
• 6 stykki í papparamma
• 20 stigakökur
• 24 spjöld me mynd
bá um megin

www.hasbro.dk
www.hasbro.fi
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1. Placera de sex ramarna
tillsammans. På baksidan
av varje ram finns det
en ritning som visar
hur de ska placeras.

080500424179

www.hasbro.se
www.hasbro.no

• Gör dig redo för ett
energiskt spel där spelarna
inte turas om utan ropar
så fort dem tror sig veta
svaret!
• Uppmuntra osäkra spelare
att ”gissa”.
• Kom ihåg att du är domaren
och bestämmer vem som
ska få en bricka!

LÅT BARNEN
HJÄLPA TILL!
1
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2. Ta tolv av bildkorten (4 himmelkort, 4 flodkort och 4 fältkort) och
skapa en scen i ramen.
Du kan placera korten
i vilken ordning som
helst, men se till att
himlen är längst
upp, att floden
HIMMEL
är i mitten och
att fältet är
FLOD
längst ned.
Lägg tillbaka
FÄLT
resten av
korten i lådan.
3. Lägg dem 20 brickorna i en hög bredvid dig.

BILDKORT

Bildkorten är dubbelsidiga. Bakgrunden är densamma
på båda sidorna men något på bilden är annorlunda.
När du vänt ett kort måste spelarna ropa ut vad som
skiljer sig.

4. Den första spelaren som ger rätt svar får en bricka.
5. Vänd 3 kort till och spela igen när alla 3 kort har avslöjats och när du har delat
ut 3 brickor.
VEM
VINNER?

Den första spelare som har 4 brickor vinner spelet.

FÖR YNGRE
SPELARE

Vänd två kort i stället för tre för att göra spelet lite
enklare. Spelare behöver bara säga vilka kort som har
ändrats för att få en bricka.

VAD HAR
ÄNDRATS?

Barn kan bygga upp ett bättre ordförråd när dem spelar
Hide & Seek. Be dem beskriva kortet när de ser ett kort
som har ändrats.

Vad är det för färg
på ponnyns hår?

Vilken färg har
hennes kropp?

Det är en
ponny!

Den ponnyn
har försvunnit!
Front

B a ck

1. Ge spelarna en minut att titta på scenen.
2. Be de att titta bort (”tjuvtitta inte!”) medan du
vänder 3 kort.
3. Fråga dem sedan vilka kort som har ändrats och vad som är
annorlunda.
SPELA
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Ponyerne er
kommet ud for at lege
Hide & Seek. Kan du få øje
på, hvad der har ændret
sig i Ponyville?

2. Tag 12 af billedkortene (4 kort med himlen, 4 kort med floden og 4 kort med
marken) for at lave et landskab inden i rammen.
Du kan anbringe kortene
i vilkårlig rækkefølge,
men sørg for, at himlen
er foroven, at floden
er i midten, og at
marken er forneden.
Læg de andre kort
HIMMEL
tilbage i æsken.

TIP TIL VOKSNE

FLOD
MARK

• Vær klar til et energisk spil –
spillernes tur går ikke på
omgang, de kan råbe op, lige så
snart de tror, de har svaret!
• Sørg for at opmuntre de
spillere, der ikke er så sikre, til
også at være med til at gætte.
• Husk – det er dig, der er
dommer, så du bestemmer,
hvem der skal have en brik!

FORBEREDELSER

3. Læg de 20 brikker i en bunke ved siden af dig.

1. Sæt de seks rammer sammen. Bag på
hver ramme er der en tegning af, hvor
den hører til.

FÅ BØRNENE TIL
AT HJÆLPE TIL!
5
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Billedkortene er dobbeltsidede. Baggrunden er
BILLEDKORT
den samme på begge sider, men der er noget på
billedet, der er anderledes.
Når du vender et kort, skal spillerne råbe op, når de finder forskellen.

Ponniene har
kommet ut for å spille
Hide & Seek. Kan du oppdage
hva som har endret seg
i Ponyville?

Der er en
pony!
Den lyserøde
pony er væk!

1. Giv spillerne et minut til at kigge på landskabet.
2. Bed dem om at kigge væk (ikke noget med at
snyde!), mens du vender 3 kort.
3. Når de kigger igen, skal du spørge, hvilke kort der er anderledes, og
hvad der er anderledes.
4. Den første spiller, der svarer rigtigt, får en brik.
5. Når spillerne har fået øje på alle tre kort, og du har givet tre brikker
ud, skal tre nye kort vendes, og spillet fortsætter igen.
SELVE SPILLET

VINDEREN!

Den første spiller, der får fire brikker, vinder
spillet.

FOR YNGRE
SPILLERE

Spillet kan gøres lidt nemmere ved kun at vende
to kort i stedet for tre. Spillerne skal kun sige,
hvilke kort der er anderledes for at få brikker.

HVAD HAR
ÆNDRET SIG?

TIPS FOR VOKSNE
• Gjør deg klar for et hektisk spill. Dere
spiller ikke etter tur, men roper så
snart dere tror dere har svaret!
• Spillere med litt mindre selvtillit bør
oppmuntres til å ”gjøre et forsøk”.
• Husk – du er dommeren, så du
bestemmer hvem som får en brikke!

FORBEREDELSER
1. Sett sammen de seks
rammedelene.
På baksiden av hver
del er det en tegning
som viser hvor den
skal være.

Børn kan udbygge deres ordforråd, mens de
spiller Hide & Seek. Når de får øje på et kort,
skal du bede dem om at beskrive det.

Hvilken farve har
ponyens hår?

Hvilken farve
har kroppen?

FÅ BARNA
TIL Å HJELPE!
7
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2. Ta tolv av billedkortene (fire himmelbilder, fire elvebilder og fire
engbilder) og lag en scene inne i rammen.
Dere kan plassere billedkortene i hvilken som helst rekkefølge, men
pass på at himmelen
er langs toppen,
elven i midten og
engen i bunnen.
Legg de andre
HIMMEL
billedkortene
tilbake i esken.

3. Når de ser igjen, spør du dem hvilke billedkort som er endret, og hva som er
forskjellig.
4. Den første spilleren som svarer riktig, får en brikke.
5. Når alle de tre billedkortene er funnet, og du har delt ut tre brikker, snur du tre
nye billedkort, og dere spiller igjen.

VINNEREN!

Den første spilleren som får fire brikker, vinner spillet.

ELV
ENG

FOR YNGRE
SPILLERE

3. Legg de 20 brikkene i en haug ved siden av deg.

HVA ER
ENDRET?

BILLEDKORT

Billedkortene er tosidige. Bakgrunnen er den
samme på begge sider, men noe i bildet er
forskjellig.
Når du snur et billedkort, roper spillerne når de
ser forskjellen.

For å gjøre spillet litt lettere snur du to billedkort i stedet for
tre. Spilleren trenger bare si hvilke billedkort som er endret,
for å få brikker.
Barna kan få bedre ordforråd når de spiller Hide & Seek.
Når de har funnet et billedkort, ber du dem beskrive det.

Hvilken farge har
håret til ponnien?

Hvilken farge har
kroppen hennes?

Der er det
en ponni!

Den ponnien
er borte!

SPILLE

1. Gi spillerne ett minutt til å se på scenen.
2. Be dem se bort (”ikke kikk!”) mens du snur
tre billedkort.
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Ponit ovat tulleet
pelaamaan Hide & Seek
-peliä. Huomaatko,
mikä Ponyvillessä
on muuttunut?

VINKKEJÄ
AIKUISILLE

2. Tee kahdestatoista kuvakortista (neljä taivaskorttia, neljä jokikorttia ja neljä
niittykorttia) kehysten sisälle maisema.
Kortit voi laittaa mihin
tahansa järjestykseen,
mutta varmista, että
taivas on kuvan
yläreunassa, joki
keskellä ja niitty
TAIVAS
alareunassa.
Pane loput
JOKI
kortit takaisin
laatikkoon.
NIITTY

• Varaudu vauhdikkaaseen peliin –
pelaajat eivät odota vuoroaan
vaan huutavat vastauksen heti,
kun luulevat tietävänsä sen.
• Rohkaise ujoja pelaajia arvaamaan.
• Muista, että sinä toimit tuomarina,
joten päätät, kuka saa pelimerkin.

3. Pane 20 pelimerkkiä eteesi pinoon.

KUVAKORTIT
VALMISTELUT

1. Kokoa kuudesta kehysosasta kehys. Jokaisen
osan kääntöpuolella on piirros, joka näyttää,
mihin osa kuuluu.

Kuvakortit ovat kaksipuolisia. Kummankin puolen tausta on
sama, mutta kuvassa on jokin ero.
Kun käännät kortin, pelaajat etsivät eron ja huutavat
sen ääneen.

Siinä on
poni!
Vaaleanpunainen
poni on hävinnyt!

PYYDÄ LAPSIA
AUTTAMAAN!
10
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2.
3.
4.
5.

1. Anna pelaajille minuutti aikaa katsoa
PELAAMINEN
maisemaa.
Pyydä heitä katsomaan muualle (“Ei saa kurkkia!”) sillä aikaa, kun
käännät ympäri kolme korttia.
Kun he katsovat kuvaa, kysy, mitkä kortit ovat muuttuneet ja
mikä kuvassa on muuttunut.
Ensimmäisenä oikein vastannut saa pelimerkin.
Kun kaikki kolme korttia on huomattu ja olet jakanut kolme
pelimerkkiä, käännä uudet kolme korttia ja jatka peliä edellä
kuvatulla tavalla.
VOITTAJA

Ensimmäisenä neljä pelimerkkiä saanut pelaaja
voittaa pelin.

NUOREMMAT
PELAAJAT

Pelistä voi tehdä hieman helpomman kääntämällä
kolmen kortin sijaan vain kaksi. Pelimerkin
saadakseen pelaajien tarvitsee sanoa vain,
mitkä kortit ovat muuttuneet.

MIKÄ ON
MUUTTUNUT?

Lapset voivat kehittää suullista ilmaisuaan
pelatessaan Hide & Seek -peliä. Kun he
huomaavat kortin, pyydä heitä kuvailemaan sitä.

Minkäväriset
hiukset ponilla on?

X
Smáhestarnir eru
komnir út í leik. Sér u hva
hefur breyst í Folabæ?

ÁBENDINGAR
FYRIR FULLOR NA
• Búi ykkur undir fjörugan leik –
átttakendur mega svara undir eins og
eir telja sig hafa svari !
• Hvetji óöruggari spilarana til a giska.
• Muni – i eru dómararnir svo i
ákve i hver fær stigaköku!

UPPSETNING
1. Setji rammastykkin
sex saman. Aftan á
hverju stykki er mynd
sem synir hvar á a
setja a .

Minkävärinen
poni on?

FÁI KRAKKANA
TIL A
HJÁLPA TIL!
12
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2. Taki tólf myndaspjöld (4 me himninum, 4 me ánni og 4 me haga)
og skapi landslag innan rammans.
Hægt er a ra a spjöldunum í hva a rö sem er en passi a himininn
sé me fram toppnum,
áin sé í mi junni og a
haginn sé me fram
botninum.
Setji hin spjöldin
HIMINN
aftur í kassann.

3. egar eir líta aftur á spjöldin, spyrji hva a spjöld eru ö ruvísi og hva
hefur breyst.
4. Fyrsti spilarinn sem svarar rétt fær stigaköku.
5. egar búi er a benda á öll spjöldin rjú og spilararnir hafa fengi rjár
stigakökur alls, snúi á remur spjöldum til vi bótar og hefji leikinn á ny.

SIGURVEGARINN!
S

Sá sem er fyrstur til a fá fjórar stigakökur sigrar.

Á
HAGI

FYRIR
YNGRI SPILARA

3. Seti stigakökurnar 20 í hrúgu vi hli ina á ykkur.

Mál roska barna má efla me ví a fara í spjaldaleikinn.
Bi ji au um a lysa spjöldunum egar au sjá au.

HVA HEFUR
BREYST?

MYNDASPJÖLD

Spjöldin eru me mynd bá um megin.
Bakgrunnurinn er eins bá um megin en eitthva á
myndinni er ö ruvísi.
egar spjaldinu er snúi kalla spilararnir hva
hefur breyst.

Til a gera leikinn a eins léttari, snúi tveimur spjöldum
í sta riggja. Spilararnir urfa bara a segja hva a
spjöld hafa breyst til a fá stigaköku.

Hvernig er
hesturinn á litinn?

Hvernig er faxi á
hestinum á litinn?

arna er
hestur!
Bleiki hesturinn
er farinn!

1. Gefi spilurunum tíma til a vir a landslagi
fyrir sér.
2. Bi ji á um a horfa burt („banna a kíkja!“) á me an remur
spjöldum er snúi .
A SPILA
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