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Minun ensimmäinen pelini

Ostoksilla

Värikäs ostospeli 1–4 pelaajalle 2-vuotiaasta ylöspäin. 

Kirjoittaja:  Antje Gleichmann
Kuvitus: Elke Broska
Pelin kesto: n. 10 minuuttia

Hyvät vanhemmat  
Olemme iloisia siitä, että valitsitte tämän pelin Minun ensimmäinen pelini -sarjasta. 
Olette tehneet hyvän valinnan, sillä peli tarjoaa lapsellenne monia tapoja oppia leikin 
kautta.
Näissä ohjeissa on monia vinkkejä eri tavoista tutustua pelimateriaaliin lapsen kanssa 
sekä materiaalin käyttötavoista eri peliversioissa. Pelaamalla kehittyvät lapsenne 
eri taidot ja valmiudet, kuten värien ja muotojen tunnistaminen, nimeäminen ja 
järjestäminen, hienomotoriikka, silmän ja käden koordinaatio.  
Noppapelin avulla lapsesi tutustuu sääntöjen mukaiseen pelaamiseen. Sääntöjen 
leikillinen kuvaustapa johdattaa lapsesi roolipelin maailmaan ja helpottaa pelin 
ohjeiden ymmärtämistä ja noudattamista.
Pelin pelaaminen on ennen kaikkea hauskaa! Oppiminen tapahtuu leikkiessä kuin 
itsestään.

Toivotamme mukavia yhteisiä peli- ja tutustumishetkiä!
Lastenpelien keksijät 

Tärkeää: 
Painele katkoviivoin erotetut osat varovasti irti taustapahveistaan.  
Heitä loput heti pois. Niistä voi lähteä pieniä osia.
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Pelin sisältö
1 torialue (sisältö: laatikko ja pohjaosa, pelilauta ja upotettava kuva), 8 pientä 
kruunukolikkoa, 4 suurta tähtikolikkoa, 4 HABA-seteliä, 16 tuotekorttia neljässä 
tuoteluokassa, 4 ostoslistaa, 1 noppa, peliohjeet

Yksityiskohtiin tutustumista vapaasti 
leikkien
Vapaassa leikissä lapsi käsittelee pelimateriaalia itse. Leiki lapsesi kanssa! Tutustukaa yhdessä 
torin, ostoslistojen ja tuotekorttien kuviin. Asettakaa kortit tuotteiden kuvapuoli ylöspäin 
myyntikojun viereen ja näyttäkää, että samat tuotteet näkyvät myös myyntipöydällä, ja värit 
ja muodot ovat myös nopassa. Anna lapsen asettaa tuotteet oikeille myyntipöydille. Nimeä 
elintarvikkeet ja esineet. Harjoitelkaa nopanheittoa lapsen kanssa ja antakaa lapsen etsiä 
nopan näyttämät kortit. 
Tarkastelkaa yhdessä myös kolikoita ja seteleitä ja mitä niillä voi ostaa. Anna lapsen työntää 
kolikoita ja seteleitä myyntipöydässä olevaan maksurakoon.  Keskustelkaa eri kolikoiden ja 
seteleiden arvoista. Miksi tietyt asiat ovat torilla kalliimpia kuin muut? Kumpi kolikko on 
arvokkaampi ja mitä sillä voi ostaa?
Näin lapsi opettelee järjestämään värejä ja muotoja sekä oppii myyntikojun toiminnasta. 
Raosta kuuluu työntää vain tuotteiden mukaisia kolikoita tai seteleitä. 
Puhukaa arjen ostosten tekemisestä ennen ensimmäistä peliä. Miettikää yhdessä, missä käytte 
yleensä ostoksilla. Mitä ostoskoriin kerätään? Mitä lapsesi ostaa mieluiten?  
Roolipelit kehittyvät ostosteeman ympärille, ja lapsesi herättää pelimateriaalin eloon.

• Mitä elintarvikkeita ja esineitä jo tunnet?
• Mistä ruoasta pidät erityisesti?
• Mistä ruoasta et välitä lainkaan? 
• Minkä nimisessä paikassa käymme yleensä ostoksilla?

Jos lapset ovat hieman varttuneempia ja tuntevat 
pelimateriaalin jo paremmin, voit kysyä yksityiskohtia torilla 
olevista kuvista. Voit kysyä esimerkiksi: Kuinka monta  
sukkaa voit ostaa? Oletko nähnyt vaakaa?  
Kuinka monta banaania näet? Missä on perunasäkki?  
Missä on kaloja? Kuinka monta kolikkoa sinulla on (jäljellä)?
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Peli-idea
Käydään torilla! Jokaisella pelaajalla on oma ostoslistansa, jossa on neljä tarvittavaa asiaa. 
Missä ovat sämpylät ja miltä myyntikojulta voi ostaa juustoa? Mitä sukat maksavat ja onko 
herkullisia mansikoita vielä jäljellä? Mitä kaikkea isolla setelillä voi ostaa? Noppa näyttää, mistä 
ostetaan seuraavaksi.  
Jos sinulla on hieman tuuria, voit valita, missä teet seuraavaksi ostoksia.
Kuka onnistuu ostamaan kaikki ostoslistallaan olevat tuotteet ensimmäisenä ja lähtemään 
kotiin ostoskori täynnä?

Ennen pelin aloittamista
Asettakaa laatikko ja pohjaosa pöydän keskelle ja ottakaa pelimateriaali esiin. Asettakaa sitten 
pelilauta laatikon pohjaosan päälle. Varmistakaa, että värialueet täsmäävät. Työntäkää sitten 
upotettava kuva pelilaudan pitkään rakoon siten, että kukin torimyyjä on väriään vastaavan 
myyntipöydän kohdalla. 
Lajitelkaa sitten tuotekortit muotonsa mukaan ja asettakaa ne tuotepuoli ylöspäin väriään 
vastaavalle myyntipöydälle tai sen eteen. Jokainen lapsi ottaa nyt jonkin ostoslistoista. Listan 
kääntöpuolelle on kuvattu, kuinka paljon rahaa kukin pelaaja saa alussa. Jokainen pelaaja 
ottaa kaksi pientä kruunukolikkoa, yhden suuren tähtikolikon ja yhden setelin. Jokainen 
pelaaja asettaa ostoslistan eteensä ja tarkistaa, mitä hänen tarvitsee ostaa. Ottakaa noppa 
esiin. Ylimääräistä pelimateriaalia ei tarvita, vaan se siirretään laatikkoon.

Torialue

 Noppa

Tuotekortit

Ostoslistat

HABA-setelit

Kruunukolikot
Tähtikolikot
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Pelin aloitus 
Pelaajat pelaavat vuorotellen myötäpäiväisessä järjestyksessä.
Pelaaja, joka huutaa äänekkäimmin "Mennään torille!", saa aloittaa ja heittää noppaa.

Mitä noppa näyttää? 
• Värikäs symboli?  
 Kysy lapselta:  
 Minkä niminen tämä väri tai muoto on?  
  Lapsi nimeää värin tai muodon. Jos vastaus on 

oikein, kehu lasta. Auta, jos lapsi ei tiedä värin tai 
muodon nimeä.

  Katso ostoslistaasi. Mikä tuote vastaa väriltään ja muodoltaan nopan symbolia? Osta 
tämä tuote sen väriä vastaavalta myyntikojulta. Myyntikojun kyltistä näet tuotteesta 
maksettavan hinnan. Jos et ole varma, mitä tietty tuote maksaa, käännä tuotekortti nurin 
päin. Kääntöpuolelle on merkitty tuotteen hinta. Työnnä sitten maksettava kolikko tai 
seteli myyntipöydässä olevaan rakoon. Hienoa! Olet maksanut ja saat nyt ottaa maksamasi 
tuotekortin myyntikojusta ja asettaa sen ostoslistallesi.

  Huomio! Jos olet jo ostanut kyseisen tuotteen aiemmin, vuoro siirtyy valitettavasti 
seuraavalle pelaajalle.

  Aina kun pelaaja käy torilla ostoksilla, hänen tulisi esiintyä kuin pienessä 
roolipelissä. Joku muista pelaajista tai äiti tai isä esittää myyjää ja asettuu 
myyjien kuvan taakse. Voitte lausua tyypillisiä arkiseen ostosten tekoon 
liittyviä fraaseja tai vaihdella niitä kekseliäästi. "Hyvää päivää, miten voin 
olla avuksi?" "Hei, haluaisin ostaa banaaneja/juustoa/hunajaa/leipää/…" 
"Tämä aivan erityinen juusto on meillä nyt tarjouksessa." "Mitä tämä 
juusto maksaa?" "Tämä juusto on yhden tähtikolikon hintainen" "Kas 
tässä, ole hyvä!" Pakkaanko vielä juuston tai tarvitsetko pussin?" "Ei 
kiitos, tämä menee hyvin näin." "Kiitos paljon käynnistä, nähdään ensi 
kerralla!"...
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  • Nauravat kasvot?  
  Valtavasti ostostuuria! Katso ostoslistaasi. Mitä tuotteita sinulta vielä 

puuttuu? Saat ostaa torilta haluamasi tuotteen, joka sinulta vielä puuttuu. 
Työnnä hintaa vastaava raha pöydässä olevaan rakoon, ota kortti ja aseta 
se vastaavaan kohtaan ostoslistallesi. 

On seuraavan pelaajan vuoro heittää noppaa. 
 

Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun joku pelaajista asettaa neljännen tuotteen ostoslistalleen ja voittaa siten 
pelin.
Peliä voidaan jatkaa, kunnes kaikki lapset ovat tehneet ostoksensa. Ostoksensa tehnyt pelaaja 
jatkaa peliä muiden kanssa torimyyjän roolissa.

Pelimuunnelmat
Kun pelaajat hallitsevat pelin perusversion jo hyvin, he voivat pelata seuraavia muunnelmia:

Ostosmuistipeli  
Pelaa peruspelin sääntöjen mukaan seuraavin poikkeuksin:
• Tuotekortit asetetaan kuvapuoli alaspäin.
•  Seuraavana vuorossa oleva pelaaja heittää noppaa ja kääntää väriä vastaavasta 

myyntikojusta minkä tahansa nopan näyttämää muotoa vastaavan kortin. Sitten pelaaja 
tarkistaa, onko kyseinen esine hänen omalla ostoslistallaan.

 - Kyllä! Saat pitää kortin ja asettaa sen eteesi. 
 - Ei! Käännä kortti takaisin nurin päin, kun kaikki ovat nähneet sen. 
• Jos nopassa on nauravat kasvot, saat kääntää esiin haluamasi kortin. 

Ostoslaskupeli 
Pelaa peruspelin sääntöjen mukaan seuraavin poikkeuksin:
• Tuotekortit ovat kuvapuoli ylöspäin myyntipöydillä.
•  Peliä pelataan ostoslistojen taustapuolilla siten, että mitään tiettyä ostosta ei tarvitse tehdä, 

vaan jokainen pelaaja näkee, kuinka paljon rahaa hänellä on käytettävissään.
• Vuorossa oleva pelaaja heittää noppaa ja siirtyy nopan näyttämälle myyntikojulle.
•  Pelaaja voi valita, mitä hän haluaa ostaa, kunhan hänellä on siihen tarvittava määrä rahaa. 

Siten pelaaja voi tehdä ostoksia kaksi kertaa samalla kojulla, jos hän on esimerkiksi heittänyt 
nopasta keltaisen värin kaksi kertaa.

• Ensimmäisenä rahansa kuluttanut pelaaja voittaa.

Hyvät lapset ja vanhemmat
Onko jokin HABA-pelin osa kadonnut hauskan pelituokion jälkeen niin, ettei osaa löydy enää mistään? 
Ei huolta! Osoitteessa www.haba.de/Ersatzteile voitte tiedustella, onko osa vielä saatavilla.
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Mina allra första spel

Handla 

Ett färgglatt marknadsspel för 1–4 små shoppare från 2 år. 

Författare:  Antje Gleichmann
Illustration: Elke Broska
Speltid: ca 10 minuter

Kära föräldrar,  
Tack för att du har valt att köpa detta spel ur serien Mina allra första spel. Spelet 
bidrar med många nya perspektiv för barnet och stimulerar dess utveckling genom 
lek.
Denna anvisning innehåller många tips om hur ni tillsammans kan utforska 
spelmaterialet och spela spelet på flera olika sätt. Barnet får tillfälle att träna många 
olika förmågor och färdigheter under spelets gång: känna igen färger och former, 
benämna och räkna, finmotorik, öga-hand-koordination och språk.  
Tärningsspelet introducerar även barnet till hur man spelar ett spel med regler på ett 
lekfullt sätt. De underhållande regelbeskrivningarna bidrar också till att introducera 
barnet till rollspelets värld vilket hjälper hen att förstå och omsätta spelanvisningarna 
ännu bättre.
Men framför allt är spelet roligt! Lärandet sker nästan helt av sig själv i förbifarten.

Vi önskar alla barn mycket nöje när de spelar och utforskar spelet!
Hälsningar från spelutvecklarna 

Viktigt: 
"Tryck försiktigt ut de stansade delarna ur plattan.  
Släng bort rester omedelbart. Små delar kan uppstå."
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Spelinnehåll:
1 marknadsstånd (består av: askbotten med ilägg, spelplan med kuliss, 8 små kronmynt,  
4 stora stjärnmynt, 4 HABA-sedlar, 16 varubrickor i 4 kategorier, 4 inköpslistor, 1 tärning,  
1 spelanvisning

Fri lek och utforskande av spelets detaljer
I fritt spel ägnar sig barnet åt spelmaterialet. Delta i barnets lek! Lär känna motiven på 
marknaden, inköpslistorna och varubrickorna. Lägg varubrickorna vända uppåt bredvid 
marknadsståndet. Visa barnen att samma varor finns avbildade på marknadsståndet och 
att färgerna och formerna finns avbildade på tärningen. Låt ditt barn lägga varorna på rätt 
marknadsstånd. Namnge olika livsmedel och objekt. Låt barnet öva hur tärningen ska slås 
och sedan leta upp en passande bricka beroende på vad tärningen visar. 
Ta också gemensamt en titt på mynten och sedlarna och diskutera vad man kan köpa. 
Låt barnet sticka in mynten och sedlarna i kassaspringorna på marknadsståndet. Prata om 
mynten och sedlarnas olika värden. Varför är vissa saker på marknaden dyrare än andra? 
Vilket mynt är mest värdefullt och vad kan man köpa för det?
På detta vis lär sig barnet att känna igen färger och former och hur ett marknadsstånd 
fungerar: Endast varans passande mynt eller sedeln passar i öppningen. 
Prata om hur handling går till i vardagen före det första speltillfället. Fundera tillsammans 
kring var ni normalt går och handlar – på torget eller i livsmedelsbutiken? Vad lägger ni i 
kundvagnen? Vad gillar ditt barn att köpa?  
På detta sätt utvecklas rollspel kring handlande och inköp och barnet väcker spelmaterialet 
till liv:

• Vilka livsmedel och objekt känner du redan till?
• Vad gillar du särskilt mycket?
• Vad tycker du inte är gott? 
• Vad heter butiken där ni normalt går och handlar?

Barn som är lite äldre och som redan känner till 
spelmaterialet kan stimuleras med frågor om olika detaljer 
som finns avbildade runt marknaden. Till exempel: Hur 
många strumpor kan du köpa? Har du sett vågen? Hur 
många bananer finns det? Var är potatissäcken? Var finns 
fiskarna? Hur många mynt har du (fortfarande)? ...
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Spelidé
Det är dags att handla. Varje spelare har en inköpslista med fyra saker som ska inhandlas. 
Men var är brödet och vilket stånd säljer ost? Hur mycket kostar strumporna och finns 
det fortfarande läckra jordgubbar? Vad kan man köpa med den stora sedeln? Tärningen 
bestämmer var spelaren ska handla härnäst.  
Med lite tur får du t.o.m. själv välja var du ska handla härnäst.
Vem blir först med att fylla sin inköpslista med de sökta varorna och gå hem med en full 
kundkorg?

Före spelstart
Lägg askens botten med ilägget mitt på bordet och ta ur allt spelmaterial. Nu läggs 
spelplanen på askens botten. Se till att färgområdena överensstämmer. Stick ner kulissen i 
den långa öppningen på spelplanen så att marknadssäljarna befinner sig vid sina färgmässigt 
passande marknadsstånd. 
Sortera sedan varubrickorna efter form och lägg dem med motivet vända uppåt på eller 
utanför marknadsståndets färgmässigt passande hörn. Varje barn får nu en inköpslista.  
På baksidan finns angivet hur mycket pengar varje spelare får i början av spelet: Varje barn 
får två små kronmynt, ett stort stjärnmynt och en sedel. Varje barn lägger sin inköpslista 
med varusidan vänd uppåt och undersöker sedan vad det ska köpa. Tärningen hålls beredd. 
Överflödigt spelmaterial behövs inte och kan läggas tillbaka i askens lock.

Marknadsstånd

Tärning

Varubrickor

Inköpslistor

HABA-sedlar

Kronmynt
Stjärnmynt
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Nu kan spelet börja 
Barnen spelar medsols, i tur och ordning.
Barnet som ropar "Dags att handla!" högst får börja med att slå tärningen.

Vad visar tärningen? 
• En färgglad symbol?  
 Fråga barnet:  
 Vad heter färgen eller formen?  
  Barnet får namnge färgen eller formen. Beröm 

barnet om svaret är korrekt. Hjälp barnet om det 
inte vet vad färgen eller formen heter.

  Ta nu en titt på inköpslistan. Vilken vara passar till tärningens symbol med avseende på 
färg och form? Du får gå till det färgmässigt passande marknadsståndet och köpa denna 
vara. Skylten på marknadsståndet visar vad varan kostar. Vrid varubrickan om du inte är 
säker på vad en bestämd vara kostar. Priset på en vara finns också avbildat på baksidan av 
varubrickan. Stick ner myntet eller sedeln i öppningen på marknadsståndet. Bra! Du har 
betalt och får ta varubrickan från marknadsståndet och lägga den på din inköpslista.

  Observera! Om du redan har köpt denna vara har du tyvärr haft otur och nästa spelare står 
på tur.

  Följande lilla rollspel ska spelas när en spelare går till marknaden för 
att handla: En medspelare eller mamma eller pappa övertar rollen som 
säljare och sätter sig bakom kulissen. Ni kan säga typiska saker man 
säger i vardagen när man handlar eller variera konversationen på ett 
fantasifullt sätt. "God dag, vad kan jag hjälpa till med?" "Hej, jag vill 
gärna köpa bananer/ost/honung/bröd." "Vi har en väldigt speciell ost till 
specialpris" "Hur mycket kostar osten här" "Osten kostar ett stjärnmynt, 
tack" "Varsågod!" "Ska jag packa in osten eller behöver du en påse?" 
"Nej tack, det går bra så här." "Tack för ditt köp och vi ses nästa gång!"
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  • Det skrattande ansiktet?
  Stort lycka till med handlingen! Ta en titt på din inköpslista. Vilka varor 

fattas fortfarande? Du får köpa en valfri vara på marknaden som fortfarande 
fattas dig. Stick ner de passande pengarna i öppningen, ta brickan och lägg 
det på det passande fältet på din inköpslista. 

Nästa barn på tur får slå tärningen. 
 

Spelavslutning
Spelet är slut när ett barn har lagt sin fjärde vara på inköpslistan och har därmed vunnit 
spelet.
Man kan fortsätta att spela spelet tillsammans tills alla barn har inhandlat alla sina varor.  
Den som redan har bockat av allt på sin lista kan slå tärningen för sina medspelare och 
övertar rollen som säljare.

Varianter
När barnen redan behärskar spelets grundprinciper kan följande varianter spelas:

Inköpsmemory  
Grundspelets regler gäller med följande ändringar:
• Varubrickorna läggs med framsidan vänd nedåt.
•  Barnet som står på tur får slå tärningen och vänder upp valfri bricka med den symbol som 

tärningen visar på ett färgmässigt passande marknadsstånd. Är det ett objekt som finns 
med på den egna inköpslistan?

 - Ja! Du får ta brickan och lägga framför dig. 
 - Nej! Du vänder ned brickan när alla har sett den. 
• Det skrattande ansiktet betyder att en valfri bricka får vändas upp. 

Storhandling  
Grundspelets regler gäller med följande ändringar:
• Varubrickorna ligger uppåtvända på marknadsstånden.
•  Man spelar med inköpslistornas baksida. Därmed finns det ingen konkret beställningslista 

utan varje barn får helt enkelt se hur mycket pengar de fortfarande har till förfogande.
• Barnet som står på tur får slå tärningen och gå vidare till ett passande marknadsstånd.
•  Barnet får välja vad det ska köpa. Det går självklart bara att välja varor som det finns 

passande pengar till. Det kan hända att barnet handlar vid samma stånd två gånger om 
tärningen t.ex. visar gult två gånger efter varandra.

• Vinner gör den som blir först med att spendera sina pengar.

Kära barn, kära föräldrar!
Efter en skojig spelrunda saknas plötsligt en bit ur spelmaterialet från detta HABA-spel  
och vi kan inte hitta det.Ingetproblem! Titta på webbsidan www.haba.de/Ersatzteile  
och fråga om biten kan levereras.
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Mine første spil

Afsted til markedet 

Et festligt markedsbesøg for 1 - 4 små handlende fra 2 år. 

Forfatter:  Antje Gleichmann
Illustration: Elke Broska
Spilvarighed:  ca. 10 minutter

Kære forældre,  
det glæder os, at du har valgt dette spil fra serien Mine første spil. Du har truffet et 
godt valg og åbner dermed mange muligheder for at dit barn kan udvikle sig gennem 
spil.
Denne vejledning giver mange tips og ideer til, hvordan du kan udforske spillet 
sammen med dit barn og bruge det til forskellige spil. Gennem spillet fremmes 
forskellige evner og færdigheder hos dit barn: Genkendelse, benævnelse og sortering 
af farver og former, træning af finmotorikken og koordinationen hånd-øjne samt 
sprog.  
I terningespil bliver dit barn indført i spilleregler for første gang. Dermed skal 
forklaringen af reglerne indføre dit barn i rollespillenes verden og på den måde 
hjælpe med en bedre forståelse for og brug af spillereglerne.
Men først og fremmest giver spillet: megen morskab! Indlæringen kommer som en 
sidegevinst og nærmest af sig selv.

Vi ønsker god fornøjelse med det fælles spil og de fælles opdagelser.
Idéteamet for børn 

Vigtigt: 
Tryk forsigtigt de udstansede dele ud af pladen.  
Smid straks resten ud. Der skal ikke ligge små dele tilbage.
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Spillet indeholder
1 markedsplads (bestående af: æskens bund med indsats, spilleplade og indstiksdelen),  
8 små kronemønter, 4 store stjernemønter, 4 HABA-sedler, 16 varebrikker i 4 kategorier,  
4 indkøbslister, 1 terning, 1 spillevejledning

Frit spil og opdage detaljer
I det frie spil beskæftiger barnet sig med spillematerialet. Spil med! Gennemgå 
illustrationerne på markedet, indkøbslisten og varebrikkerne sammen med barnet. Læg 
brikkerne med varen opad ved siden af markedspladsen og vis, at de samme ting er 
afbilledet på markedsboderne, og at farverne og formerne også er på terningen. Lad dit barn 
lægge varerne på de rigtige markedsboder. Fortæl hvad fødevarerne og genstandene hedder. 
Øv med barnet, hvordan man kaster terningen, og lad det nu lægge de brikker, der passer 
med terningen. 
Kik også sammen på mønterne og pengesedlerne og hvad man kan købe for dem.  
Lad barnet lægge mønterne og sedlerne i kasseslidserne på markedspladsen. Tal om de 
forskellige værdier på de forskellige mønter og sedler. Hvorfor er bestemte ting på markedet 
dyrere end andre? Hvilken mønt er mest værd og hvad kan man købe for den?
På den måde bliver dit barn fortrolig med farver og former og lærer mekanismen i 
markedsboden: I splidsen passer kun den mønt eller seddel, der svarer til varen. 
Inden første spil er det en god idé at tale om den daglige indkøbssituation. Hvor handler  
I normalt: på det ugentlige marked eller i supermarkedet? Hvad lander i indkøbskurven? 
Hvad vil dit barn helst købe?  
På den måde opstår der rollespil omkring temaet indkøb og dit barn vækker spillematerialet 
til live:

• Hvilke madvarer og genstande kender du allerede?
• Hvad kan du specielt godt lide?
• Hvad kan du slet ikke lide? 
• Hvad hedder den butik, hvor vi normalt handler?

Ved børn, der er lidt ældre og som allerede kender spille-
materialet bedre, kan du også stille spørgsmål til de viste 
detaljer rundt om markedet. For eksempel: Hvor mange  
sokker kan ud købe? Har du set vægten?  
Hvor mange bananer er der? Hvor er kartoffelsækken?  
Hvor kan man se fisk? Hvor mange mønter har du tilbage?
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Spilidé:
Afsted til markedet. Alle har en indkøbsliste med fire ting, som skal købes. Men hvor er der 
rundstykker, og hvilken markedsbod sælger ost? Hvad koster sokkerne, og er der stadig lækre 
jordbær? Hvad kan man købe med den store seddel? Terningen bestemmer, hvor man har lov 
at gøre sit næste indkøb.  
Med lidt held kan du sågar selv bestemme, hvor du må handle næste gang.
Hvem får først købt alle varerne på indkøbslisten og kan gå hjem med en fyldt indkøbskurv?

Inden det går løs
Læg æskens bund med indsatsen midt på bordet og tag alt spillematerialet ud. Nu lægges 
spillepladen i æskens bund. Sørg for, at farveområderne passer sammen. Nu sætter man 
indstikskabelonen i den lange slids i spillepladen, så markedssælgeren altid står ved den farve, 
der passer. 
Sorter nu varebrikkerne efter deres form og læg dem med varens billede opad og altid på 
de hjørner i markedsboderne, der passer i farven. Nu tager hvert barn en indkøbsliste. På 
bagsiden er vist, hvilke penge hver enkelt får ved start: Hvert barn tager to små kronemønter, 
en stor stjernemønt og en pengeseddel. Hvert barn lægger sin indkøbsliste med varesiden 
opad og ser efter, hvad han skal købe. Terningen lægges klar. Overflødigt spillemateriale skal 
ikke bruges og lægges i æskens låg.

Markedsbod

Terning

Varebrikker

Indkøbsliste

HABA-sedler

Kronemønter
Stjernemønter
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Og nu går det løs 
Børnene spiller efter tur i urets retning.
Barnet, der hurtigst råber ”Afsted til markedet!", begynder og kaster terningen.

Hvad viser terningen? 
• Et farvet symbol?  
 Spørg barnet:  
 Hvad hedder farven eller formen?  
  Barnet siger farven eller formen. Har det sagt det 

rigtige, får det stor ros. Hjælp til, hvis barnet ikke 
ved hvad farven eller formen hedder.

  Kik nu på din indkøbsliste. Hvilken vare passer i farve og form til terningesymbolet? 
Nu må du gå til den markedsbod, der passer i farven og købe denne vare. Skiltet på 
markedsboden viser dig, hvad du skal betale for den. Hvis du ikke er sikker på hvad en vare 
koster, vender du brikken om. Der er det vist hvad den koster. Sæt nu mønten eller sedlen 
i slidsen på markedsboden. Super, du har betalt og må nu tage den tilsvarende varebrik fra 
markedsboden og lægge den på din indkøbsliste.

  Men pas på! Hvis du allerede har købt den pågældende vare, er det bare ærgerligt, og så er 
det næste spillers tur.

  Hver gang en spiller går på markedet for at handle, laver man et lille 
rollespil: En medspiller eller mor eller far overtager sælgerens rolle og 
sætter sig bag ved kulissen. Man kan sige typiske sætninger fra de 
dagligdags indkøb, eller man kan digte lidt på dem. „Goddag, hvad 
kan jeg hjælpe dig med?“ „Goddag, jeg vil gerne købe bananer / ost / 
honning / brød /… .“ „Vi har en helt speciel ost på tilbud i dag.“ „Hvor 
meget koster osten her?“ „Osten koster en stjernemønt“ „Værsågod!“ 
„Skal jeg pakke osten mere ind eller vil du gerne have en pose?“ „Nej 
tak, det er fint sådan“ „Mange tak for handelen og på gensyn!“ 
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  • Det smilende ansigt?  
  Kæmpestort indkøbsheld! Kik på din indkøbsliste. Hvilken vare mangler du 

stadig? På markedet må du købe en hvilken som helst vare, som du mangler. 
Sæt den passende betaling i slidsen, tag brikken og læg den på det passende 
felt på indkøbslisten.  

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

Afslutning på spillet
Spillet er færdigt, så snart en af spillerne har lagt den fjerde vare på sin indkøbsliste, og har 
vundet spillet.
Man kan også bare fortsætte spillet, indtil alle børn har købt alle varer på sin liste. Den der 
har fyldt sin liste, slår bare videre med terningen for medspillerne og overtager rollen som 
markedssælger.

Varianter
Når børnene er blevet helt fortrolige med grundspillet, kan de spille følgende varianter:

Indkøbs-memosjov  
Du spiller efter grundreglerne, men med følgende ændringer:
• Varebrikkerne bliver lagt med bagsiden op.
•  Barnet, hvis tur det er, kaster terningen og vender en tilfældig brik i terningens form 

ved den markedsbod, der passer i farven. Så ser han, om genstanden står på hans egen 
indkøbsliste.

 - Ja! Du må tage brikken og lægge den foran dig. 
 - Nej! Du vender brikken om igen, når alle har set den. 
• Ved det smilende ansigt må man vende en tilfældig brik. 

Storindkøb  
Du spiller efter grundreglerne, men med følgende ændringer:
• Varebrikkerne ligger synlige på markedsboderne.
•  Der bliver spillet med bagsiden af indkøbslisten, dvs. der er ingen konkrete ordrer, hvert 

barn ser bare hvor mange penge han har til rådighed.
• Barnet, hvis tur det er, kaster terningen og løber hen til den passende markedsbod.
•  Nu må han selv vælge, hvad han gerne vil købe, men naturligvis kun de varer, der svarer til 

de penge, der er til rådighed. Det kan ske, at barnet handler to gange ved den samme bod, 
hvis han f.eks. har slået gul med terningen.

• Den, der først har brugt sine penge, har vundet.

Kære børn, kære forældre,
det kan forekomme at man efter en sjov omgang med dette HABA-spil ikke kan finde reglerne mere. 
Intet problem! Du kan spørge om nogle nye såfremt de stadigvæk kan leveres på hjemmesiden 
www.haba.de/Ersatzteile.
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Mine første spill

Kjøpesenter

Et levende marked for 1–4 små innkjøpere 2 år og oppover. 

Forfatter:  Antje Gleichmann
Illustrasjon: Elke Broska
Spillvarighet: ca. 10 minutter

Kjære foreldre,  
Takk for at dere valgte dette spillet i serien Mine første spill. Dere har gjort et godt 
valg, og gir barnet nye og spennende muligheter til å utvikle seg gjennom lek.
Denne spillveiledningen gir tips til hvordan du kan utforske spillkomponentene 
sammen med barnet ditt, og hvordan dere kan bruke dem til forskjellige spilleideer. I 
spillet fremmes ulike evner og ferdigheter hos barnet ditt: Gjenkjenning av former og 
farger, navn på og tilordning av ting, finmotorikk, øye/hånd-koordinasjon og språk.  
I terningspillet introduseres barnet for spill med regler. De enkle regelbeskrivelsene tar 
barnet med til rollespillenes verden, og hjelper det å forstå og bruke anvisningene i 
spillet.
Spillene er likevel fremfor alt underholdning! Læringen går dermed ganske av seg 
selv, uten at man tenker noe over det.

Vi ønsker dere god fornøyelse med utforskning og lek!
Hilsen oppfinnerne 

Viktig: 
Trykk forsiktig ut de utstansede delene fra platene.  
Restene kastes straks. Det kan oppstå små deler.
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Spillinnhold
1 markedsbod (består av: Eskebunn med innlegg, spillebrett og oppstillingskulisse),  
8 små kronemynter, 4 store stjernemynter, 4 HABA-sedler, 16 varebrikker i 4 kategorier,  
4 handlelister, 1 terning, 1 spillveiledning

Fri lek og utforskning av detaljer
Ved fri lek får barnet utforske og leke fritt med spillmaterialet. Kast deg med i leken! 
Sammen kan dere undersøke bildene på markedet, handlelisten og varebrikkene. Legg 
brikkene med varene opp ved siden av markedsboden. Vis at de samme tingene er avbildet 
på markedsboden, at de terningen har de samme fargene og formene. La barnet legge 
varene på de riktige markedsbodene. Fortell hva matvarene og gjenstandene heter. Øv 
sammen med barnet på hvordan man kaster terningen, og la barnet finne brikken som 
passer til terningkastet. 
Se på myntene og pengesedlene sammen, og finn ut hva man kan kjøpe for dem. La barnet 
sette myntene og sedlene i kasseåpningene på markedsboden. Snakk om at myntene og 
pengeseddelen har forskjellige verdier. Hvorfor er noen ting dyrere enn andre? Hvilken mynt 
er mest verdifull, og hva kan man kjøpe med den?
Slik blir barnet kjent med tilordning av farger og former, og lærer mekanismene bak 
markedsboden: Bare den passende mynten eller pengeseddelen får plass i spalten for en 
vare. 
Før dere spiller for første gang, kan dere snakke om innkjøpssituasjoner i hverdagen. 
Hvor handler dere vanligvis? Hva slags butikk eller marked er det? Hva legger dere i 
handlevognen? Hva liker barnet best å handle?  
Slik kan dere utvikle rollespill om innkjøp, og barnet vekker spillematerialet til liv:

• Hvilke matvarer og gjenstander kjenner du?
• Hva liker du spesielt godt?
• Hva liker du ikke så godt? 
• Hva heter butikken dere vanligvis handler i?

Hvis barna er litt eldre og allerede kjenner spillmaterialet 
godt, kan du også spørre om detaljer på bildene og 
markedet. Eksempler: Hvor mange sokker kan du kjøpe? 
Har du sett vekten? Hvor mange bananer er det? Hvor er 
sekken med poteter? Hvor er det fisk? Hvor mange mynter 
har du (igjen)?
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Spillidé
Vi går på markedet. Hver av dere får en handleliste med ting som skal kjøpes inn. Men hvor 
finner man rundstykker, og hvilken bod selger ost? Hvor mye koster sokker, og hvor er det 
modne jordbær? Hva kan man kjøpe med en stor pengeseddel? Terningen avgjør hvor du kan 
handle neste gang.  
Hvis du har flaks, kan du selv velge hvor du kan handle.
Hvem finner alle varene på handlelisten først, og kan gå hjem med en full handlekurv?

Før spillet begynner
Legg eskebunnen med innlegget midt på bordet, og ta ut alt spillematerialet. Så legges 
spillebrettet på bunnet av esken. Pass på at fargeområdene passer sammen. Deretter settes 
oppstillingskulissen i den lange spalten, slik at selgerne står ved bodene som passer til 
fargene. 
Sorter varebrikkene etter form, og legg dem med varesiden opp på de stedene på boden 
som passer til fargen, eller rett foran. Så tar hvert barn handlelisten sin. På baksiden vises 
hvilke penger alle får i starten: Hvert barn tar to små kronemynter, en stor stjernemynt og en 
pengeseddel. Så legger barna handlelistene med varesiden opp, og ser hva de skal handle inn. 
Terningen legges klar. Spillmaterialer som ikke trengs, kan legges i esketoppen.

Markedsbod

Terninger

Varebrikker

Handlelister

HABA-sedler

Kronemynter
Stjernemynter
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Nå kan spillet begynne 
Spillet går med klokken.
Barnet som roper «Jeg skal handle!» høyest, får begynne, og kaster terningen.

Hva viser terningen? 
• Et fargesymbol?  
 Spør barnet:  
 Hva heter fargen eller formen?  
  Barnet sier hva fargen eller formen heter. Gi 

skikkelig ros hvis barnet svarer riktig. Hjelp barnet 
hvis det ikke vet hva formen eller fargen heter.

  Se på handlelisten din. Hvilken vare passer til fargen og formen på terningsymbolet? Nå kan 
du gå til boden med den samme fargen, og kjøpe varen der. Skiltet på boden viser hva du 
må betale. Hvis du ikke er sikker på hva en vare koster, kan du snu på varebrikken. Der vises 
det hva den koster. Stikk mynten eller pengeseddelen inn i spalten i markedsboden. Flott at 
du har betalt! Nå kan du ta varen fra boden og legge den på handlelisten din.

  Pass på! Hvis du allerede har kjøpt akkurat den varen, har du uflaks – da går turen til neste 
spiller.

  Hver gang en spiller går til markedet for å handle, kan man spille et lite 
rollespill: En av spillerne, eller mamma eller pappa, spiller selgeren og 
setter seg bak kulissen. Så kan man bruke typiske setninger når man 
handler, eller man kan tilpasse dem med litt fantasi. «Hei, kan jeg hjelpe 
deg?» «Hei, jeg vil gjerne kjøpe bananer/ost/honning/brød.» «I dag har 
vi tilbud på ost.» «Hvor mye koster denne osten?» «Osten koster en 
stjernemynt, takk.» «Vær så god!» «Skal jeg pakke inn osten? Trenger 
du en pose?» «Nei takk, det går bra.» «Takk for det, si ses snart igjen!
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  • Smilefjeset?  
  Skikkelig handleflaks! Se på handlelisten din. Hvilken vare mangler? Du 

kan kjøpe hvilken som helst vare som fortsatt mangler. Putt den passende 
pengen i spalten, ta brikken og legg det på det riktige feltet på handlelisten. 

Deretter går turen videre til nestemann. 
 

Spillets slutt
Spillet er over når et barn har lagt fire varer på handlelisten og vunnet spillet.
Man kan gjerne fortsette å spille sammen til alle barn har fått alt på listen. Den som har fylt 
listen, kan hjelpe de andre med å kaste terningen eller spille rollen som selger.

Varianter
Hvis barna allerede behersker grunnspillet godt, kan dere spille følgende varianter:

Handle-memory  
Dere følger grunnreglene, men med disse endringene:
• Varebrikkene legges skjult.
•  Den som står for tur kaster terningen, og kan snu hvilken som helst brikke ved boden som 

har den passende fargen. Så kan man se om gjenstanden står på ens egen handleliste.
 - Ja! Du kan ta brikken og legge den foran deg. 
 - Nei! Du legger brikken skjult igjen når alle har sett den. 
• Ved smilefjeset kan man snu den brikken man vil. 

Storhandel  
Dere følger grunnreglene, men med disse endringene:
• Varebrikkene ligger åpent på markedsbodene.
•  Det spilles med baksiden av handlelistene. Det betyr at det ikke er noe konkret oppdrag, 

hvert barn ser bare hvor mye penger som er til disposisjon.
• Den som står for tur, kaster terningen og går til den passende boden.
•  Nå kan barnet velge hva det vil kjøpe, men selvfølgelig bare de varene det fortsatt har 

penger som passer til. Det kan bety at barnet handler to ganger i samme bod, f.eks. hvis 
det får gult på terningen to ganger.

• Den som har brukt opp pengene først, vinner.

Kjære barn, kjære foreldre,
Mangler det plutselig ett og annet etter en livlig spillomgang? Ikke noe problem!  
På www.haba.de/Ersatzteile kan du sjekke om delen fortsatt kan bestilles. 
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Meine ersten Spiele

Einkaufen

Ein buntes Markttreiben für 1 - 4 kleine Einkäufer ab 2 Jahren. 

Autorin:  Antje Gleichmann
Illustration: Elke Broska
Spieldauer: ca. 10 Minuten

Liebe Eltern,  
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Spiel aus der Reihe Meine ersten Spiele 
entschieden haben. Sie haben eine gute Wahl getroffen und eröffnen Ihrem Kind 
damit viele Perspektiven, sich spielerisch zu entwickeln.
Diese Anleitung bietet viele Tipps, wie Sie das Spielmaterial mit Ihrem Kind 
entdecken und für verschiedene Spielideen einsetzen können. Beim Spielen werden 
unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Kindes gefördert: Farben und 
Formen erkennen, benennen und zuordnen, Feinmotorik, Hand-Auge-Koordination 
und Sprache.  
Im Würfelspiel wird Ihr Kind an das erste Spielen nach Regeln herangeführt. 
Dabei sollen die spielerischen Beschreibungen der Regeln Ihr Kind in die Welt des 
Rollenspiels entführen und ihm so helfen, die Anweisungen des Spiels besser zu 
verstehen und umzusetzen.
Vor allem macht das Spielen aber eines: viel Spaß! Lernen geht also nebenbei und 
fast von allein.

Viel Vergnügen beim gemeinsamen Spielen und Entdecken wünschen
die Erfinder für Kinder 

Wichtig: 
Drücken Sie die vorgestanzten Teile vorsichtig aus den Platten.  
Entsorgen Sie die Reste unverzüglich. Es können kleine Teile entstehen.
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Spielinhalt
1 Marktstand (bestehend aus: Schachtelboden mit Einleger, Spielplan und Einsteckkulisse),  
8 kleine Kronenmünzen, 4 große Sternenmünzen, 4 HABA-Scheine, 16 Warenplättchen  
in 4 Kategorien, 4 Einkaufslisten, 1 Würfel, 1 Spielanleitung

Freies Spiel und Details entdecken
Im freien Spiel beschäftigt sich Ihr Kind mit dem Spielmaterial. Spielen Sie mit! Erkunden Sie 
gemeinsam die Abbildungen auf dem Markt, den Einkaufslisten und den Warenplättchen. 
Legen Sie die Plättchen mit den Waren nach oben neben den Marktstand und zeigen Sie, 
dass die gleichen Dinge auch auf dem Marktstand abgebildet sind und sich die Farben und 
Formen auch auf dem Würfel befinden. Lassen Sie Ihr Kind die Waren auf die richtigen 
Marktstände legen. Benennen Sie die Lebensmittel und Gegenstände. Üben Sie mit Ihrem 
Kind, wie man richtig würfelt, und lassen Sie es ein zum Würfelergebnis passendes Plättchen 
suchen. 
Schauen Sie sich auch gemeinsam die Münzen und Geldscheine an und was man dafür 
kaufen kann. Lassen Sie Ihr Kind die Münzen und Geldscheine in die Kassenschlitze auf 
dem Marktstand stecken. Sprechen Sie über die unterschiedlichen Werte der verschiedenen 
Münzen und des Scheins. Warum sind bestimmte Sachen auf dem Markt teurer als andere? 
Welche Münze ist wertvoller und was kann man dafür kaufen?
So macht sich Ihr Kind mit der Zuordnung der Farben und Formen vertraut und lernt den 
Mechanismus des Marktstandes kennen: Es passt immer nur die zur Ware passende Münze 
oder der Schein in den Schlitz. 
Sprechen Sie vor dem ersten Spiel über die alltägliche Situation des Einkaufens. Überlegen 
Sie gemeinsam, wo Sie normalerweise einkaufen gehen: Auf dem Wochenmarkt oder im 
Supermarkt? Was landet im Einkaufswagen? Was kauft Ihr Kind am liebsten ein?  
So entwickeln sich Rollenspiele rund um das Thema Einkaufen und Ihr Kind erweckt das 
Spielmaterial zum Leben:

• Welche Lebensmittel und Gegenstände kennst du schon?
• Was magst du besonders gerne?
• Was schmeckt dir überhaupt nicht? 
• Wie heißt der Laden, wo wir normalerweise einkaufen gehen?

Bei Kindern, die etwas älter sind und das Spielmaterial schon  
besser kennen, können Sie auch Fragen nach abgebildeten  
Details rund um den Markt stellen. Beispiele sind: Wie viele  
Socken kannst du kaufen? Hast du die Waage gesehen?  
Wie viele Bananen sind es? Wo ist der Kartoffelsack?  
Wo sind Fische zu sehen? Wie viele Münzen hast du (noch)?
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Spielidee
Auf geht’s zum Markt. Jeder von euch hat eine Einkaufsliste mit vier Dingen, die er besorgen 
soll. Doch wo gibt es die Brötchen und welcher Marktstand verkauft den Käse? Wie viel 
kosten die Socken und gibt es noch leckere Erdbeeren? Was kann man mit dem großen 
Schein alles kaufen? Der Würfel bestimmt, wo als Nächstes eingekauft werden darf.  
Mit etwas Glück darfst du sogar aussuchen, wo du als Nächstes einkaufst.
Wer schafft es zuerst, seine Einkaufsliste mit den gesuchten Waren zu füllen und mit einem 
vollen Einkaufskorb nach Hause zu gehen?

Bevor es losgeht
Legen Sie den Schachtelboden mit dem Einleger in die Tischmitte und nehmen Sie das 
gesamte Spielmaterial heraus. Nun kommt der Spielplan auf den Schachtelboden. Achten Sie 
darauf, dass die Farbbereiche zusammenpassen. Dann wird die Einsteckkulisse in den langen 
Schlitz im Spielplan gesteckt, sodass die Marktverkäufer jeweils bei ihren farblich passenden 
Marktständen sind. 
Sortieren Sie dann die Warenplättchen nach ihrer Form und legen Sie sie mit der Warenseite 
nach oben jeweils auf den farblich passenden Ecken des Marktstands oder davor aus.
Jetzt nimmt jedes Kind eine Einkaufsliste. Auf der Rückseite ist abgebildet, welches Geld 
jeder am Anfang bekommt: Jedes Kind nimmt sich zwei kleine Kronenmünzen, eine große 
Sternenmünze und einen Geldschein. Jedes Kind legt seine Einkaufsliste mit der Warenseite 
nach oben und schaut sich an, was es einkaufen soll. Der Würfel wird bereitgelegt. 
Überzähliges Spielmaterial wird nicht benötigt und kommt in den Schachteldeckel.

Marktstand

 Würfel

Warenplättchen

Einkaufslisten

HABA-Scheine

Kronenmünzen
Sternenmünzen
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Jetzt geht‘s los 
Die Kinder spielen reihum im Uhrzeigersinn.
Das Kind, das am lautesten „Auf geht’s zum Markt!“ ruft, darf beginnen und würfelt.

Was zeigt der Würfel? 
• Ein farbiges Symbol?  
 Fragen Sie das Kind:  
 Wie heißt die Farbe oder die Form?  
 Das Kind benennt die Farbe oder die Form.  
 Hat es das Richtige gesagt, bekommt es ein    
 dickes Lob. Helfen Sie, wenn das Kind nicht  
 weiß, wie die Farbe oder die Form heißt.
 Schau dir nun deine Einkaufsliste an. Welche Ware passt in Farbe und Form zum   
 Würfelsymbol? Du darfst nun zum farblich passenden Marktstand und diese Ware   
 kaufen. Das Schild am Marktstand zeigt dir, was du dafür bezahlen musst. Wenn du dir  
 nicht sicher bist, was eine bestimmte Ware kostet, drehe das Warenplättchen um. Dort ist  
 auch abgebildet, was es kostet. Stecke dann die Münze oder den Schein in den Schlitz am  
 Marktstand. Super, du hast bezahlt und darfst dir nun das entsprechende Warenplättchen  
 vom Marktstand nehmen und auf deine Einkaufsliste legen.
 Aufgepasst! Wenn du die entsprechende Ware schon gekauft hast, hast du leider Pech   
 gehabt und der nächste Spieler ist an der Reihe.

 Immer, wenn ein Spieler zum Markt einkaufen geht, sollte dies durch  
 ein kleines Rollenspiel begleitet werden: Einer der Mitspieler oder Mama 
 oder Papa übernehmen die Rolle des Verkäufers und setzen sich   
 hinter die Kulisse. Typische Sätze aus dem Einkaufsalltag können 
 gesprochen werden oder fantasievoll abgewandelt werden. „GutenTag, 
  wie kann ich Ihnen helfen?“ „Hallo, ich möchte gerne Bananen / Käse / 
 Honig / Brot /… kaufen.“ „Da haben wir hier einen ganz besonderen 
 Käse im Angebot.“ „Wie viel kostet der Käse hier?“ „Der Käse kostet 
 eine Sternenmünze, bitte“ „Bitteschön!“ „Soll ich den Käse noch   
 einpacken oder brauchen Sie eine Tüte?“ „Nein Danke, das geht so.“  
 „Vielen Dank für den Einkauf und bis zum nächsten Mal!“ …. 
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  • Das lachende Gesicht?  
 Riesengroßes Einkaufsglück! Schau dir deine Einkaufsliste an. Welche  
 Ware fehlt dir noch? Du darfst eine beliebige Ware beim Markt kaufen,  
 die dir noch fehlt. Stecke dafür das passende Geld in den Schlitz, nimm  
 dir das Plättchen und lege es auf das passende Feld deiner Einkaufsliste.  
Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und würfelt. 

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald ein Kind seine vierte Ware auf der Einkaufsliste abgelegt hat und 
damit das Spiel gewinnt.
Es kann auch noch gemeinsam weitergespielt werden, bis alle Kinder ihre Einkaufsaufträge 
erledigt haben. Wer seine Liste schon erfüllt hat, würfelt einfach für die Mitspieler weiter mit 
und übernimmt die Rolle des Marktverkäufers.

Varianten
Wenn die Kinder das Grundspiel schon gut beherrschen, können sie folgende Varianten 
spielen:

Einkauf-Memo-Spaß  
Es gelten die Regeln des Grundspiels mit folgenden Änderungen:
• Die Warenplättchen werden verdeckt hingelegt.
• Das Kind, das an der Reihe ist, würfelt und deckt beim farblich passenden Marktstand ein  
 beliebiges Plättchen der gewürfelten Form auf. Dann schaut es, ob es der Gegenstand von  
 der eigenen Einkaufsliste ist.
 - Ja! Du darfst das Plättchen zu dir nehmen und vor dir ablegen.   
 - Nein! Du verdeckst das Plättchen wieder, wenn alle es gesehen haben. 
• Beim lachenden Gesicht darf ein beliebiges Plättchen aufgedeckt werden. 

Großeinkauf  
Es gelten die Regeln des Grundspiels mit folgenden Änderungen:
• Die Warenplättchen liegen offen auf den Marktständen.
• Es wird mit der Rückseite der Einkaufslisten gespielt, d.h. es gibt keinen konkreten Auftrag,  
 jedes Kind sieht einfach nur, wie viel Geld es noch zur Verfügung hat.
• Das Kind, das an der Reihe ist, würfelt und läuft zum passenden Marktstand.
• Nun darf es sich aussuchen, was es kaufen möchte, aber natürlich nur die Waren, für die  
 es noch das passende Geld hat. Es kann dadurch sein, dass das Kind zwei Mal am gleichen  
 Stand einkauft, wenn es z.B. zwei Mal Gelb gewürfelt hat.
• Wer sein Geld als Erster ausgegeben hat, gewinnt.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
nach einer lustigen Spielerunde fehlt diesem HABA-Spiel plötzlich ein Teil des Spielmaterials und es ist 
nirgendwo wiederzufinden? Kein Problem! Unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie nachfragen, 
ob das Teil noch lieferbar ist.
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My Very First Games

To Market! 

An exciting day at the market for 1 - 4 budding shoppers ages 2 and older. 

Author:   Antje Gleichmann
Illustrations:  Elke Broska
Game duration: approx. 10 minutes

Dear Parents,  
Thank you for choosing this game from the My Very First Games series. You’ve made 
an excellent choice, providing your child an opportunity to develop important skills in 
a playful manner.
These instructions provide you with many ideas on how you and your child can 
explore the game contents together, enjoying a variety of playing ideas. This game 
encourages your child’s development in several areas, including color and shape 
recognition, identification and allocation, fine motor skills, hand-eye coordination and 
language skills.  
With the die game your child is cheerfully introduced to playing by the rules. Playfully 
describing the rules invites your child to play role-games, helping him to better 
understand and apply the game instructions.
But most importantly, your child will simply have a lot of fun! The rest comes 
practically on its own.

We wish you and your child wonderful moments of playful discovery!
Your children’s inventors 

Important: 
Carefully remove the perforated pieces from the plates. Immediately discard the plates,  
to ensure all small waste articles are removed.
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Game contents
1 market stand (box bottom with insertion, game board and scenery insert), 8 small crown 
coins, 4 large star coins, 4 HABA play money bills, 16 product tiles in 4 categories,  
4 shopping lists, 1 die, 1 set of game instructions

Discovering details with creative play
Before actually playing the game, take the time to discover the game contents with your 
child. Play along! Explore and talk about the illustrations on the market stand, the shopping 
lists and the product tiles. Lay the product tiles face up next to the market stand. Show your 
child that the same items on the tiles can also be found on the market stand, and that the 
colors and shapes on the tiles are also shown on the die. Let your child place the product 
tiles on the corresponding illustration on the market stand. Tell your child the names of the 
foods and other products. Practice rolling the die with your child and let them find the tile 
corresponding to the die face. 
Look at the coins and play money bills together, discovering which coins and play money 
bills buy which items. Let your child put the coins and play money bills in the corresponding 
cashier slot on the market stand. Talk about the varying values of the coins and play money. 
Why are some items on the market more expensive than others? Which coin is more valuable 
and what can it buy?
Thus, your child becomes familiar with allocating colors and discovers the market stand 
mechanism, whereby only the coin or play money bill fits in the slot which corresponds to 
price. 
Before playing for the first time, talk about the everyday shopping scenario. Where do you 
usually go shopping, at the market or at the supermarket? What do you usually buy? This is 
how roleplay games develop, bringing the shopping game materials to life for your child.

• Which food articles and other items do you already know?
• What are your favorite things?
• Which foods taste yucky? 
• What is the name of the store where we usually go shopping?

Older children, who are already familiar with the game  
materials, can also be asked specific questions about the  
market stand and money. For example: How many pairs of  
socks can you buy? Did you see the scales? How many bananas  
are there? Where is the potato sack? Where are the fish?  
How many coins do you (still) have? And so on.
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Game idea
To market, to market! Each of you has a shopping list of four products you need to buy. But 
where can you buy rolls and which market stand sells cheese? How much do socks cost and 
where to buy tasty strawberries? What can you buy with the large play money bill? The die 
determines where you can shop next. But with a little bit of luck, you can decide where to 
shop next yourself.
Who will be the first to fill their shopping list with the desired items and go home with a full 
shopping basket?

Before you begin
Place the game box bottom with the insert in the center of the playing area and take all 
game materials out of the box. Now place the game board on top of the game box bottom. 
Make sure the color segments are aligned with one another. The scenery insert is slotted into 
the long slit in the game board, with each market vendor at the corresponding color market 
stand.
Sort the product tiles into their various shapes, laying them face up on the corner, or in front, 
of the color-corresponding market stand.
Each child takes a shopping list. On the back of the shopping list is a picture of how much 
money each child receives at the beginning  – 2 small crown coins, one large star coin and 
one play money bill. The children position their shopping lists face up in front of themselves 
and look over what they are supposed to buy. Have the die ready.
Surplus game material will not be needed and can be returned to the game box top.

market stand

die

product tiles

shopping lists

HABA play  
money bills

crown coins
star coins
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Let’s play! 
The game proceeds clockwise. The child who can shout “To market! To market!” the 
loudest gets to begin by rolling the die.

What do you see on the die? 
• Do you see a colored shape?  
 Ask the child:  
 Which color or shape is it?  
 The child names the color or shape. The right answer  
 is rewarded with warm praise. Help the child if he doesn’t  
 know the name of the color or shape.

 Now look at your shopping list. Which product matches the color and shape on the die  
 face? You may now go to the market stand that matches the color on the die and buy   
 the matching product. The sign at the market stand tells you how much you should pay. If 
 you are not sure what an item costs, turn the product tile over. There you will find a picture  
 of what the item costs. Put your coin or play money bill in the slot on the market stand.  
 Excellent! You have paid for your product and can now take the matching product tile from  
 the market stand and lay it on your shopping list.
 Careful, now! When you have already bought this item, unfortunately you cannot buy it  
 again and it is the next player’s turn.

 Whenever a player goes to market, introduce a little roleplay game.  
 One of the players, or mommy or daddy, plays the market stand vendor.  
 The vendor sits behind the scenery. Typical exchanges of everyday   
 shopping, or a creative improvisation of the same, can be spoken.   
 “Good morning, how can I help you?” “Hello! I would like to buy   
 bananas/cheese/honey/bread, etc.” “We have a very nice cheese on sale  
 today.” “How much does this cheese cost?” “This cheese costs one star  
 coin.” “I’ll take it, please.” “Should I wrap it or do you need a bag?”  
 “No, thank you, just wrap it please.” “Here you go, thank you for your  
 purchase. Have a nice day!”



31

EN
G

LI
SH

My Very First Games

• Do you see the smiling face?  
 This is your lucky shopping day! Take a good look at your shopping list.  
 Which items do you still need to buy? You may purchase any item you need.  
 Put the correct amount of money in the slot, take the product tile and place  
 it on the matching spot on your shopping list..  
Now it is the next child’s turn to roll the die. 

End of the game
The game ends the moment a child has bought his fourth item and placed it on his shopping 
list. He is the winner of the game. The game can continue until all children have bought all 
the items on their shopping lists. The player with a full shopping list rolls the die for the other 
players and takes on the role of market vendor.

Variations
Once a child has fully understood the basic game, the following variations can be introduced.

Shopping memory fun  
The same rules as in the basic game apply, with the following changes:
• The product tiles are laid face down.
• The child whose turn it is, rolls the die. At the color-corresponding market stand he turns  
 over any product tile with the same shape as on the die. Now he looks at his shopping list  
 to see if the item on the product tile is also on his shopping list.
 - It is! You may take the product tile and lay it down in front of you..   
 - No, it is not! Once all players have seen the product tile, turn it back face down again on  
     the market stand. 
• The smiling face allows you to turn over any product tile you would like to. 

Shopping spree  
The same rules as in the basic game apply, with the following changes:
• The product tiles lay face up on the market stands.
• The game is played with the backside of the shopping lists. There are no specific items to  
 buy, the children only see how much money they can spend.
• The child whose turn it is rolls the die and goes to the color-corresponding market stand.
• The child may now choose what he would like to buy, but must be careful only to buy items  
 for which he has the correct coin or play money bill. It is thus likely that a child buys at the  
 same stand twice, when the same color appears again on the die..
• The first player to spend all his money, wins the game.

Dear Children and Parents,
After a fun round, you suddenly discover that a part of this HABA game is missing  
and nowhere to be found? No problem! At www.haba.de/Ersatzteile you can  
find out whether this part is still available for delivery.



Habermaass GmbH  
August-Grosch-Straße 28 - 38 
96476 Bad Rodach, Germany  
www.haba.de
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