Räkna med monster
Spelet innehåller
4 spelplaner
40 spelbrickor (10 av varje färg)
Speltid: ca 15 min
Ålder: 3-5 år
Antal spelare: 2-4

Förberedelser
Varje spelare väljer ut en spelplan och lägger framför sig. Ta ut de 10 spelbrickor som har samma färg
som de spelplaner Ni använder (om Ni är 2 spelare skall det vara 20 brickor, 3 spelare = 30 brickor
och 4 spelare = 40 brickor).
Lägg spelbrickorna med baksidan uppåt på bordet så att alla spelarna kan nå dessa och blanda dem
väl.

Spelet startar
Välj vilken spelare som börjar, exempelvis yngst. Första spelaren lyfter en spelbricka och visar den för
alla. Om spelbrickan har samma färg som spelarens spelplan skall spelaren räkna antal saker på
spelbrickan och lägga ner den på sin spelplan på den ruta som har samma siffra som antalet saker på
spelbrickan.
Exempel: En spelare lyfter upp en grön spelbricka som har 7 klubbor på sig. Om spelaren har grön
spelplan lägger man ner brickan på ruta 7 på spelplanen, med framsidan uppåt.
Spelaren får fortsätta lyfta spelbrickor tills han/hon drar en som inte har samma färg som spelaren
spelplan.
Om spelaren tar upp en spelbricka som inte har samma färg som spelaren spelplan, visar man den för
övriga spelare och lägger ner den på bordet med baksidan uppåt igen.
Sedan är det nästa spelares tur. Man går i klockans håll, så nästa spelare blir den som sitter till
vänster om nuvarande spelare.

Spelets fortgång
Spelarna fortsätter i tur och ordning att lyfta spelbrickor och fylla på sin spelplan tills någon spelare
har fyllt hela sin spelplan med sina 10 spelbrickor. Då har denna spelare vunnit spelet.

Alternativa spelmöjligheter
Spelets kärna handlar om att barnen skall räkna sakerna på spelbrickorna och associera ihop med rätt
siffra på spelplanen. Men det finns ett par alternativa sätt att spela spelet på om man inte gillar det
sätt som vi har beskrivit ovan.

Använda fler spelbrickor
(vid 2-3 spelare)
Man kan använda samtliga spelbrickor om man vill, även om man är 2-3 spelare, för att göra det lite
svårare att hitta rätt bricka. Går även att kombinera med ”den dolda brickan” spelformen nedan.
Den dolda brickan
(vid 3-4 spelare)
Spelarna visar inte brickorna man plocka upp om det inte är rätt färg. Dvs om det inte är ens egen
färg så läggs brickan ner utan att övriga spelare vet vilken färg det var. Det gör att det blir ytterligare
lite svåra ett hitta rätt bricka.
Färg spelare ingen roll
(vid 2-4 spelare)
När spelaren tar upp en bricka får man lägga ner den på sin spelplan oavsett vilken färg det är, om
platsen är ledig på sin spelplan. Detta ger ett snabbare spel som bara fokuserar på att räkna rätt.

Det finns säkert andra sätt att spela spelet på och det är såklart fritt fram att fantisera och
experimentera. Det viktiga i spelet är att man har kul och att barnen får öva på att räkna och para
ihop det med rätt siffror.
Hoppas Ni kommer att tycka om spelet och ha många fantastiska spelstunder tillsammans.
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