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Spela

Bildkort

1
2
Där är
Ariel!
Ariel
är borta!

Ge spelarna en minut att titta på scenen.

Be dem att titta bort (”tjuvtitta inte!”) medan du vänder
3 kort.

3

Fråga dem sedan vilka kort som har ändrats och vad
som är annorlunda.

4

Den första spelaren som ger rätt svar får en bricka.

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.

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 spelaren
som har 4 brickor
vinner spelet.

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

Vad har ändrats?

SPEL

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

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

2. Ta de 12 bildkorten (4 himmelbilder, 4 gräsbilder och 4 flodbilder)
och skapa en scen i ramen. Du kan placera bildkorten i valfri ordning
men se till att himmelen är längst upp, gräset är i mitten och floden
längst ner.

3. Lägg de 20 brickorna i en hög bredvid dig.

Tips får vuxna

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

Innehåll
6 pappramar
12 dubbelsidiga bildkort
20 brickor
Sp
ela re
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