
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.

Billedkort
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Billedkortene er dobbeltsidede. Baggrunden er 
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.

Her er
Ariel!

Ariel
er væk!

Hvilken farve 
har Snehvide? 

Hvad har ændret sig?
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.

Giv spillerne et minut til at kigge på landskabet.

Bed dem om at kigge væk (‘ikke noget med at snyde!’), 
mens du vender 3 kort.

Når de kigger igen, skal du spørge, hvilke kort der er 
anderledes, og hvad der er anderledes.

Den første spiller, der svarer rigtigt, får en brik.

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.

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

Vinderen!
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Indhold
6 rammer i pap6 rammer i pap

12 dobbeltsidede billedkort12 dobbeltsidede billedkort
20 brikker20 brikker
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Tips til voksne
• 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, at det er dig, der er dommer, så du 
bestemmer, hvem der skal 

have en brik!

Forberedelser

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

Tag de 12 billedbrikker (4 himmelbrikker, 4 græsbrikker og 4 flodbrikker) 
for at lave et landskab inden i rammen. Du kan anbringe brikkerne i 
vilkårlig rækkefølge, men sørg for, at himlen er øverst, græsset i 
midten og floden nederst.

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