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Det är skördetid i fruktträdgården. Men den fräcka
korpen vill också äta av goda körsbär, äpplen, päron och
plommon. Han hoppar från träd till träd och knycker en
frukt. Kan ni skörda frukterna innan korpen har hunnit
till sitt bo?

On hedelmätarhan sadonkorjuuaika. Kuriton korppi haluaisi myös viedä osan herkullisista kirsikoista, omenoista,
päärynöistä ja luumuista. Se hyppii puusta puuhun näpistäen hedelmiä. Ehdittekö keräämään hedelmät ennen
kuin ahnas korppi palaa pesäänsä?

Tiden er inne for å høste i frukthagen. Den frekke ravnen
vil imidlertid også gjerne smake på de saftige kirsebærene, eplene, pærene og plommene. Han hopper fra tre til
tre og knabber godsaker. Klarer dere å redde fruktavlingen før den grådige ravnen er tilbake i reiret sitt?

Spelinnehåll

Pelin sisältö

Spillinnhold
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1 ravn
1 spillbrett
12 frukter
1 terning med farger og
		symboler
1 spillveiledning

korp
spelplan
frukter
färg-symboltärning
spelanvisning

Spelidé
Barnen måste försöka plocka frukterna med lite tur med
tärningen innan korpen har hunnit fram till sitt bo.

Spelförberedelse
Lägg spelplanen på mitten av bordet. Fördela frukterna
på träden.
Ställ korpen på stegen. Starten är förberedd. Håll tärningen beredd.

Spelförlopp

korppi
pelilauta
hedelmää
väri- ja symbolinoppa
peliohjeet

Peli-idea

Noppatuurin avulla pelaajat yrittävät kerätä hedelmät
puista ennen kuin korppi palaa pesäänsä.

Pelin valmistelu

Levittäkää pelilauta pöydälle. Jakakaa hedelmät kuhunkin
puuhun.
Asettakaa korppi tikkaille. Se on pelin lähtöruutu. Ottakaa noppa esiin.

Pelin kulku

Lägg spelplanen på mitten av bordet. Fördela frukterna
på träden.
Ställ korpen på stegen. Starten är förberedd. Håll tärningen beredd.
Vad visar tärningen?
• En färg?
Ta en frukt med samma färg som tärningen visar och
lägg den framför dig.
Finns det inga fler frukter på trädet får du ta valfri
frukt.

Peliä pelataan vuorotellen myötäpäiväisessä järjestyksessä. Pelaaja, joka on syönyt tänään omenan, saa aloittaa
ja heittää noppaa.
Mitä noppa näyttää?
• Väri
Ota nopan näyttämää väriä vastaava hedelmä puusta
ja aseta se eteesi.
Jos puusta on jo kerätty kaikki hedelmät, valitse jokin
toinen hedelmä.

Spillidé
Med litt terningflaks forsøker barna å plukke ned fruktene fra trærne før ravnen er framme ved reiret sitt.

Spillforberedelser
Legg spillbrettet midt på bordet. Fordel fruktene på
trærne.
Sett ravnen på stigen. Dette er start. Hold klar terningen.

Spillforløp
Spillet går med klokken. Den som har spist eple i dag, får
kaste terningen først.
Hva viser terningen?
• En farge?
Plukk ned en frukt med denne fargen, og legg den
foran deg.
Hvis treet allerede er tomt, velger du en annen frukt.
• Ravnen?
Æsj, det var uflaks! Ravnen flakser til
neste tre, og stjeler en godbit. Legg en
frukt fra dette treet i reiret til ravnen.
Hvis dette treet allerede er tomt, blir det
ingen fangst på ravnen.

• Korpen?
Vilken otur! Korpen flaxar vidare till ett
träd och knycker en frukt. Lägg en frukt
från trädet i korpens bo. Är trädet redan
tomt på frukt får korpen ingen frukt.

• Korppi
Mikä harmi! Korppi räpyttelee seuraavaan
puuhun ja varastaa hedelmän. Ota hedelmä tästä puusta ja siirrä se korpin pesään.
Jos tästä puusta on jo kerätty kaikki hedelmät, korppi ei saa yhtään hedelmää.

Nästa barn på tur får slå tärningen.

On seuraavan pelaajan vuoro heittää noppaa.

Det er nå det neste barnets tur å kaste terningen.

Spelets slut

Pelin päättyminen

Spillavslutning

Spelet är slut när

Peli päättyy, kun

Spillet er slutt når

... det inte finns några frukter Nu har ni vunnit gemen
samt.

... kaikki hedelmät on kerätty. Olette voittaneet pelin 		
yhdessä.

... all frukten er høstet. Dere har da alle sammen vunnet.

tai

eller
... korpen hinner fram till sitt bo. Då har korpen vunnit.
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… korppi ehtii pesäänsä ennen kuin kaikki hedelmät on
kerätty. Tällöin pelin voittaja on korppi.
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eller
... ravnen har kommet seg til reiret sitt. Det er da denne
lille røveren som er vinneren.

WARNING:

CHOKING HAZARD Small Parts. Not for
children under 3 years.
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Det er høsttid i frugthaven. Men den frække ravn vil også
gerne have nogle af de lækre kirsebær, æbler, pærer og
blommer. Den springer fra træ til træ og snupper frugt
over det hele. Kan I høste frugterne inden den forslugne
ravn er oppe i sin rede?

It is harvesting time in the orchard! However, the cheeky
raven also wants his share of the delicious cherries, apples, pears and plums. He hops from tree to tree, pinching
fruits here and there. Will you be able to harvest the fruit
before the greedy raven reaches his nest?

Es ist Erntezeit im Obstgarten. Doch der freche Rabe
möchte auch etwas von den leckeren Kirschen, Äpfeln,
Birnen und Pflaumen abhaben. Er hüpft von Baum zu
Baum und stibitzt überall ein Obst. Schafft ihr es, die
Früchte zu ernten, bevor der gefräßige Rabe in seinem
Nest ist?

Spillet indeholder

Contents

1
1
12
1
1

1 raven
1 game board
12 fruits
1 color-symbol die
Set of game instructions

Spielinhalt

Game Idea

Spielidee

ravn
spilleplade
frugter
farvesymbol-terning
spilvejledning

Spilidé
Med lidt held fra terningen prøver børnene at plukke
frugten på træerne, inden ravnen når frem til sin rede.

Spilforberedelse
Læg spillepladen midt på bordet. Fordel frugterne på de
respektive træer.
Stil ravnen på stigen. Klar til start. Hold terningen klar.

Spillets forløb

The children, with a bit of help from the die, try to pick
the fruits from the trees before the raven reaches his
nest.

Preparation of the Game

Place the game board in the center of the table. Distribute the fruits on their corresponding trees. Place the raven
on the ladder, where he begins. Get the die ready.

How to Play

1
1
12
1
1

Rabe
Spielplan
Früchte
Farb-Symbolwürfel
Spielanleitung

Die Kinder versuchen mit etwas Würfelglück, das Obst
von den Bäumen zu pflücken, bevor der Rabe sein Nest
erreicht.

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte. Verteilt die Früchte
auf die jeweiligen Bäume.
Stellt den Raben auf die Leiter. Das ist der Start. Haltet
den Würfel bereit.

Spielablauf

Man spiller efter tur i urets retning. Den, der allerede har
spist et æble i dag, begynder og kaster terningen.

Play in a clockwise direction, taking turns. Whoever has
eaten an apple today, may start and rolls the die.

Hvad viser terningen?

What appears on the die?

Was hast du gewürfelt?

• En farve?
Tag en frugt i den tilsvarende farve fra træet og læg
den foran dig.
Hvis alle frugter på træet allerede er høstet, må du
tage en frugt efter eget valg.

• A color?
Pick a fruit of the corresponding color and place it in
front of you. If the tree in question has already been
harvested you may collect a fruit of your choice.

• Eine Farbe?
Nimm dir ein Obst der entsprechenden Farbe vom
Baum und lege es vor dir ab.
Ist dieser Baum schon abgeerntet, nimm dir eine
Frucht deiner Wahl.

• Ravnen?
Bare ærgerligt! Ravnen flagrer til det
næste træ og snupper en frugt. Læg en
frugt fra dette træ i ravnens rede. Hvis
dette træ allerede er høstet, får ravnen
ingen frugt.

• The raven?
Bad luck! The raven flutters to the next
tree and pinches a fruit from there. Place
a fruit from this tree in his nest. If the
tree has already been harvested the raven
doesn’t take any fruit.

Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Wer heute schon
einen Apfel gegessen hat, darf beginnen und würfelt.

• Den Raben?
So ein Pech! Der Rabe flattert einen
Baum weiter und klaut ein Obst. Lege
eine Frucht von diesem Baum in das
Nest des Raben. Ist dieser Baum schon
abgeerntet, bekommt der Rabe keine
Frucht.

Så er det den næste spillers tur til at kaste terningen.

Then it’s the turn of the next player to roll the die.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und
würfelt.

Afslutning på spillet

End of the Game

Spielende

Spillet slutter når

The game ends as soon …

... alle frugter er høstet. Nu har I alle sammen vundet.

… as all the fruits have been picked. You have won 		
together.

eller
... ravnen nåede frem til sin rede. Så har den vundet.

Or
… the raven reaches his nest before all the trees have
been harvested. The raven wins the game.

Das Spiel endet, wenn
... alle Früchte abgeerntet sind. Jetzt habt ihr gemeinsam
gewonnen.
oder
... der Rabe zuvor sein Nest erreicht. Dann ist er der 		
Sieger.

