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S Spelregler RUS Правила игры

Spelet innehåller:

• Ett hjul med 5 olika kategorier: frukter, grönsaker, djur, 
insekter och tillbehör.

•  15 figurer: vindruvor, körsbär, päron, morot, sallad, rädisa, höna, kanin, 
bi, nyckelpiga, fjäril, hink, vattenkanna och skottkärra.

• 1 tygpåse. 

Spelets mål:  
Att med känseln hitta figurer som hör till den kategori som visas i hjulet .

Spelregler:
Alla figurer läggs i påsen.

Den yngste spelaren börjar genom att snurra på hjulet. Pilen stannar på en kategori.  
(Om pilen stannar mellan 2 rutor får spelaren snurra hjulet en gång till.)

Spelaren sticker ner handen i påsen för att med hjälp av känseln hitta en figur som tillhör den kategori som visas i hjulet.  
När spelaren tror att han/hon har hittat en figur som är rätt, tar han/hon ut figuren och visar den för de andra spelarna  
och säger namnet på figuren.

-  Om figuren tillhör rätt kategori behåller spelaren figuren vilket innebär att spelaren har fått ett poäng.

Nu är det nästa spelares tur att snurra hjulet.

-  Om figuren inte tillhör rätt kategori lägger spelaren tillbaka figuren i påsen och det är nästa spelares tur.

Observera: Om det inte finns kvar någon figur i påsen för den kategori som hjulet visar, får spelaren snurra hjulet igen och 
fortsätta tills han/hon får en kategori som det fortfarande finns figurer till i påsen.

Vem vinner?
När påsen är tom har den spelare vunnit som har flest figurer.

Det finns två andra versioner av spelet för de allra minsta:

-  Man får ta en figur i påsen och gissa vilken kategori den tillhör. Sedan är det nästa spelares tur.

-  Alla figurer tas fram ur påsen. Den förste spelaren snurrar hjulet och väljer en figur som tillhör  
den kategori som visas på hjulet. 
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ETT UPPTÄCKSSPEL SOM TRÄNAR KÄNSELN: 
Hitta en frukt, en insekt, ett djur, en grönsak eller ett tillbehör med känseln. 
Känselspelet går ut på att känna igen olika delar på en bondgård.
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från 3 år 1 till 4 10 minuter
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