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En samling af tre dyrespil for 2-4 unge bondemænd og -piger mellem 3 og 8 år.
Spilidé: Edith Grein-Böttcher
Illustration: Janina Görrissen
Spillenes varighed: ca. 5 min
På bondegården er der altid travlt. Hver morgen tager Bondemanden Bruno alle sine dyr ud på markerne. Men hvor gemmer lammene, køerne,
kyllingerne, grisene og kattene sig? Dyrelydsbuzzeren skal ligge klar, for når du trykker på den, kan du lytte til dyrene. Hørte du grisen øffe?
Eller måske katten miave? Kig hurtigt efter dyret, der passer til lyden. Hvem er mon den første, der får bragt alle dyr ud på markerne?
Forberedelse inden første spil:
Adskil forsigtigt alle delene fra kartonet. Fjern kartonet fra de fire små huller i midten af spillebrættet.
Disse huller skal bruges til at fastgøre dyrelydsbuzzeren til brættet. Sæt klistermærkerne på buzzeren.

Indhold
1 spillebræt, 1 dyrelydsbuzzer, 1 bondemand, 4 mark-plade, 25 dyrebrikker, 1 møddingsbrik, sæt spilleregler

dyrelydsbuzzer

4 mark-plade

spillebræt
bondemand

møddingsbrik

5 x 5 dyrebrikker

Dyrelydsbuzzer
Alle tre spil i denne samling tager omdrejningspunkt i dyrelydsbuzzeren.
Buzzeren har tre forskellige spilleindstillinger. Buzzerens lyd overdøver
det meste baggrundsstøj.
Vælg en spilleindstilling på buzzeren for at starte:
A= Spil 1: Start i laden!
B= Spil 2: Pas på møddingen!
C= Spil 3: Hvor er dyrene?

A
B
C
Aus
Placer buzzeren på spillebrættet, som vist på billedet, således at den
klikker ned i hullerne. Begge felter med de tykke bølgede linjer bør være
vendt mod grænsen mellem møddingerne og buzzeren på spilletbrættet.

Spil 1: Start i laden
Til dette spil skal du bruge: spilletbrættet, dyrelydsbuzzeren, 4 mark-plader, 25 dyrebrikker.
Indstil buzzeren på ’A’.

Forberedelse
Læg spillebrættet på bordet, så alle kan nå det. Placer buzzeren
på spillebrættet, som vist på billedet, således at den klikker ned i
hullerne. Begge felter med de tykke bølgede linjer bør være vendt
mod grænsen mellem møddingerne og buzzeren på spilletbrættet.
Bland dyrebrikkerne med billedsiden nedad og placer et på
hver af de 8 felter på brættet med billedsiden op. Læg resten
af brikkerne i en stak med billedsiden ned ved siden af brættet.
Kig grundigt på de 8 dyrekort på brættet og prøv at huske dem!
Derefter vendes dyrebrikkerne med billedsiden ned.
Hver spiller tager en mark-plade og placerer det på bordet
foran sig således at siden med dyr på vender nedad.

Sådan spilles
Spillet spilles i urets retning. Den af spillerne, som er bedst til at klukke som en høne,
starter ved at trykke på buzzeren.
Lyder der en dyrelyd eller lyser et felt på buzzeren op?

➞➞En dyrelyd: Prøv at huske hvor den dyrebrik, som passer til lyden fra buzzeren ligger.
Vend den brik, du tror det er.

Vigtigt! Hvis du ikke er sikker på hvilken dyrelyd du hørte, så vent et øjeblik.
Buzzeren gentager dyrelyden, indtil der igen trykkes på buzzeren.
Fandt du det rette dyr?
• Godt gået, du må nu tage dyrebrikken og placere den på din mark. Tag nu en ny
		 dyrebrik fra bunken, vis den til alle og læg den med billedsiden nedad på det
		 tomme felt på spillebrættet.
• Hvis dyrebrikken og lyden ikke passer samme, så vend dyrebrikken igen.

➞➞ Et felt lyser op: Buzzerens lys indikerer en dyrebrik, der ligger med billedsiden ned.
Ved du hvilket dyr, der gemmer sig på brikken? Fortæl dine medspillere, hvilket dyr
der er på brikken og vend derefter brikken for at se om du havde ret.

Havde du ret?
• Godt gået, du huskede det rette dyr. Tag dyrebrikken og placer den på din mark. Træk en
		 ny dyrebrik fra bunken, vis den til alle og læg den med billedsiden ned på den tomme plads.
• Hvis du ikke gættede dyret, vendes brikken igen.
Den næste spiller starter sin tur ved at trykke på buzzeren.
Advarsel: For hvert dyr er der fem brikker. I sjældne tilfælde sker det, at en dyrelyd lyder, selvom alle fem dyr allerede er blevet fundet og sat
på markerne. I et sådan tilfælde må du vælge et dyr efter eget valg og imitere dets lyd. Vend derefter en brik for at se om det svarer til den lyd,
du lavede.
Hvis du hører en dyrelyd svarende til et dyr, som ikke ligger med billedsiden vendt ned på bordet, men hvor alle fem brikker endnu ikke er
blevet taget, er det bare uheldigt og turen går videre.

Spillets afslutning
Den første spiller, der samler fem dyr efter eget valg på sin mark vinder spillet.
TIP: spillet er lidt nemmere hvis dyrebrikkerne lægges med forsiden op efter spillere har gættet forkert.

SPIL 2: Pas på møddingen!
Til dette spil skal du bruge: spillebrættet, dyrelydsbuzzeren, bondemanden, 4 mark-plader, 25 dyrebrikker, 1 møddingsbrik.
Indstil buzzeren til position B

Forberedelse
Læg spillebrættet på bordet, så alle kan nå det. Placer buzzeren på spillebrættet, som vist på billedet, således at den klikker ned i hullerne.
Begge felter med de tykke bølgede linjer bør være vendt mod grænsen
mellem møddingerne og buzzeren på spilletbrættet. Sæt bondemanden
på feltet foran laden. Sorter de forskellige dyr i adskilte bunker og læg
hver bunke på et af markfelterne rundt om buzzeren.
Placer møddingsbrikkerne ved siden at brættet. Begge møddingsfelter
på brættet forbliver altså tomme.
Hver spiller lægger en mark-plade med dyresiden opad foran sig.

Sådan spilles:
Spillet går i urets retning. Den af spillerne, som er bedst til at miave som en kat, starter spillet ved at trykke på buzzeren. Buzzerens lys tænder
og begynder at køre rundt i ring. Når du trykker på buzzeren standser lyset langsomt op og stopper til sidst.
Men pas på: Hvis du venter for længe med trykke, tuder buzzeren, og det er den næste spillers tur!
Hvor stopper lyset?
•	
På et dyrefelt: Tag dyrebrikken og placer den på din mark, på feltet med det samme dyr. Vær dog forsigtig: hvert dyr må kun placeres én
gang på din mark. Hvis du allerede har dyret på din mark må du lade det ligge på spillebrættet.
•	
På møddingfeltet: tag møddingbrikken. Den ligger enten ved siden af spillebrættet, og ellers skal du tage den fra den medspiller, der har
den. Placer den på din mark på et valgfrit felt. Når et felt på marken er optaget af møddingen, kan der ikke placeres dyr på feltet! Hvis du
allerede har én møddingbrik, må du fjerne den fra marken, og lægge den tilbage på spillebrættet.
•	
Spil med bondemanden: bondemanden gør spillet lidt mere rodet! Kig efter en dyrebrik fra en af stakkene, gerne fra en stak med et dyr
du mangler. Tag en af brikkerne fra stakken og læg den på din mark. Dernæst skifter bondemanden og den pågældende stak med dyrebrikker plads. Dvs. at bondemanden flytter derhen hvor dyrebrikkerne er, og dyrebrikkerne rykker til det felt hvor bondemanden før stod.
Den næste spiller starter sin tur ved at trykke på buzzeren.

Spillets afslutning
Den første spiller der samler alle de fem forskellige dyr og placerer dem på sit mark vinder spillet.

Spil 3: Hvor er dyrene?
Til dette spil skal du bruge: Dyrelydsbuzzeren 4 mark-plader, 25 dyrebrikker, bondemanden
Indstil buzzeren til position C.

Forberedelse
Placer bondemanden på midten af bordet, og gør buzzeren klar.
Bland dyrebrikkerne og placer dem med forsiden nedad. Fordel
brikkerne rundt om bondemanden. Foran hver spiller skal der
ligge en mark-plade vendt med dyrene mod bordet.

Sådan spilles:
I denne version spiller alle på samme tid. Den spiller, som er bedst til at ’muhe’
som en ko får lov at starte og trykker på buzzeren. Der lyder en dyrelyd, og hver
spiller vender en tilfældig dyrebrik og håber at finde det dyr, der passer til lyden.
Fandt du det rette dyr?
• Ja! Læg dyrebrikken på din mark
• Nej! Lad dyrebrikken ligge på bordet med forsiden op.
Turen går videre i urets retning til den næste spiller, som starter næste rundt ved at trykke på buzzeren.
Advarsel:
Der er kun fem brikker med hvert dyr. Man må gerne få flere af de samme dyr på sin mark. Hvis du hører en dyrelyd fra et dyr, som
allerede er blevet sat på spillernes marker fem gange, er der derfor ikke flere dyrebrikker med netop dette dyr tilbage på bordet. Så
kommer bondemanden i spil! Den der har bondemanden i hånden kan frit vælge en hvilken som helst dyrebrik fra bordet. Sæt derefter
bondemanden tilbage i midten. Hvis I er i tvivl om hvilken dyrelyd der lød, så vent et øjeblik – buzzeren vil gentage lyden.

Spillets afslutning
Den der først har samlet fem dyr på sin mark vinder den store eftersøgning af dyrene. I dette spil kan der derfor være flere vindere.

Variation:
Spillet kan gøres lidt mere udfordrende, hvis de dyrebrikker, der ikke passer til lyden, vendes om igen når alle har set dem.

Edith Grein-Böttcher elskede at spille
med sin familie da hun var barn, særligt
med sine bedsteforældre. Denne entusiasme brugte hun til at udvikle sit eget
spil for en lille gruppe venner. Hendes
første spil blev publiceret i 1987. Siden
sin datters fødsel, har hun i stigende grad
hengivet sig til udviklingen af børnespil,
en passion hun nyder i fulde drag.

Janina Görrissen studerede grafisk
kunst i Barcelona og har siden 2012
arbejdet som freelance illustrator i
Tyskland. Særligt er hun glad for tegne
illustrationer til børn, i f.eks. børnebøger
eller spil. Øf, Miav og muuh-spillet er
det andet spil som Janina har illustreret
for HABA.

Usage and safety instructions for the animal sounds buzzer:
Purpose
This item is intended for children from 3 years to play with in a dry environment.
The different modes can be selected via the switch on the bottom of the buzzer. Please select the desired game mode for each game (A, B,
C)... and get started!
Do not expose the item to excessive heat. Only adults may insert and change the batteries. Turn this product off while changing the battery.
Inserting the batteries:
Open the cover of the battery compartment unit using an appropriate screwdriver. Do not recharge non-rechargeable batteries.
Rechargeable batteries may only be recharged under adult supervision.
Rechargeable batteries must be removed from the toy before charging.
Do not use unlike batteries or new and used batteries together.
Batteries must be inserted with correct polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not short-circuit the terminals.
Only use CR2032 batteries. Only use AAA batteries.
Observe correct polarity when inserting the batteries.
Screw the battery compartment shut.
Keep these instructions in a safe place. If you sell or pass on this item please make sure that you also pass on these instructions.

Opfinder for børn
Baby &
småbørn

Børn forstår verden gennem leg.
HABA hjælper dem på vej med leg
og egetøj, som vækker deres nysgerrighed, med fantasifulde møbler,
tilbehør, smykker, gaver og meget
andet. For små opdagere behøver
store idéer.
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