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Minun ensimmäinen pelini 

Nallen värit ja muodot

Ensimmäinen muistipeli 1–4 pelaajalle 2-vuotiaasta ylöspäin. 

Teksti:   Christiane Hüpper
Kuvitus: Annika Sauerborn
Pelin kesto: n. 5 minuuttia

Pelin sisältö
8 puuosaa (2 neliötä, 2 kolmiota, 2 ympyrää ja 2 kukkaa), 4 pelilautaa, 1 värinoppa, 
1 symbolinoppa, peliohjeet

Hyvät vanhemmat  
Onnittelut tämän Ensipelit-sarjan pelin ostamisesta. 
Olette tehneet hyvän valinnan, sillä peli tarjoaa lapsellenne monia tapoja 
oppia leikin kautta. Näissä ohjeissa on monia vinkkejä ja ehdotuksia eri tavoista tutustua pelima-
teriaaliin yhdessä lapsen kanssa sekä materiaalin käyttötavoista eri peleissä. Pelaamalla kehitty-
vät lapsenne eri taidot ja valmiudet, kuten hienomotoriikka, keskittyminen, tarkkasilmäisyys sekä 
värien ja muotojen järjestäminen. Ennen kaikkea 
pelin pelaaminen on hauskaa! Oppiminen tapahtuu leikkiessä kuin itsestään.  Toivotamme teille 
ja lapsellenne hauskoja pelihetkiä!

Lastenpelien keksijät

Painele palapelin palat varovasti irti pelilaudoista ennen ensimmäistä peliä!
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1. Vapaata leikkiä
Vapaassa leikissä lapsi käsittelee pelimateriaalia itse. Leiki lapsesi kanssa! Tutustukaa yhdessä 
kuviin ja palapelin paloihin. Kerro lapselle, mitä pelilautojen kuvissa on. Näytä, millaisia muotoja 
ja värejä osissa on ja mitä nimiä niistä käytetään. 
Anna lapsen lisätä palapelin palat pelilautoihin ja puhu hänelle niiden järjestämisestä. 
Esimerkiksi jos lapsi yhdistää neliöitä pelilautoihin ja asettaa palan A ikkunaan (= pelilauta, 
jossa on hiekkalaatikko), sen muoto on sopiva, mutta kuva ei. Opasta lasta sitten positiivisesti 
sanomalla esimerkiksi: "Katso, A on nyt ikkunassa! Onko se varmasti oikeassa paikassa?" Näin 
lapsesi puhe ja sanasto, hienomotoriikka ja huomiokyky kehittyvät. 
Anna lapselle riittävästi aikaa ja ole kärsivällinen, jos lapsella kestää mielestäsi pitkään tai jos 
lapsi tarvitsee apua palasten saamisessa oikeaan järjestykseen. Jokainen lapsi on erilainen... ja 
vain harjoitus tekee mestarin. Jos lapsi on tämän jälkeen oppinut järjestämään pelimateriaalin, 
voitte aloittaa kahden hauskan pelin pelaamisen. 

Jos lapsi tuntee jo pelimateriaalin, voit kysyä häneltä myös 
pienistä yksityiskohdista. Voit kysyä esimerkiksi: Mitä nalle tekee?
Minkä eläimen näet tässä? Minkä värinen se on? 
 

2. Kaikki auttavat nallea!
Yhteistoiminta- ja muotopeli, jossa lapset voittavat aina

Ennen pelin alkua
Pelilaudat asetetaan lasten eteen nallen kuva ylöspäin niin, että kaikki ylettyvät hyvin pelilautoi-
hin. Puuosat, palapelin palat ja symbolikuutiot asetetaan pöydän keskelle.  

Myös palapelin palat voidaan asettaa niitä vastaavien pelilautojen 
viereen… se tekee pelaamisesta hieman helpompaa.

Pelin aloitus
Pelaajat pelaavat vuorotellen myötäpäiväisessä järjestyksessä. Pelaaja, joka murisee parhaiten 
kuin karhu, saa aloittaa ja heittää noppaa.
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Mitä noppa näyttää?  Kysy lapselta, miksi muotoa kutsutaan.

• Ympyräksi, kolmioksi, neliöksi vai kukaksi?
Lapsi kertoo muodon nimen. Jos vastaus on oikein, kehu lasta. Auta, jos lapsi ei tiedä muo-
don nimeä.
Sen jälkeen lapsi ottaa saman muotoisen puuosan pöydän keskeltä ja asettaa sen pelilaudan 
vastaavan muotoiseen aukkoon. Lopuksi lapsi saa ottaa vastaavan palapelin palan. 
Jos symbolinoppa näyttää muotoa, joka on jo lisätty pelilautoihin, lapsi ei valitettavasti voi 
lisätä puuosaa eikä ottaa palapelin palaa.

• Tähti  
Hienoa! Kaikki ovat iloisia, sillä lapsi saa nyt valita mieleisensä muodon. Lapsi valitsee muo-
don, joka on pelilaudoissa vielä vapaana, ja sanoo sen nimen. Sen jälkeen hän ottaa vastaa-
van puuosan pöydän keskeltä. Sopiva palapelin pala jää pöydän keskelle. 

• Nallen kasvot 
Nalle juhlii syntymäpäiväänsä ja iloitsee! Kaikki nostavat kätensä ylös ja huutavat yhdessä 
”syntymäpäiväjuhla! Jee!”

On seuraavan pelaajan vuoro heittää noppaa.

Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun kaikki muodot on liitetty kaikkiin pelilautoihin. Olette yhdessä auttaneet nallea 
järjestämään kaiken oikein. 

Yhdessä iloitseminen vahvistaa emotionaalisesti, ja siitä tulee hyvä mieli! Se tukee teke-
mistä ja lisää perheen tai peliä pelaavan ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
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3. Kuka tuntee värit?
Yhteistoiminta- ja väripeli, jossa lapset voittavat aina

Peliä pelataan samalla tavalla kuin kohdassa ”Kaikki auttavat nallea!” seuraavin muutoksin: 
Pelilaudat asetetaan lasten eteen nalle alaspäin ja peliä pelataan värinopalla. Nyt lapset eivät 
sano muotoa, vaan nopan näyttämän värin. Jos lapsi heittää nopasta tähden, hän voi valita 
haluamansa värin.

Leikkikää värietsiviä! Voitte leikkiä kotona, ulkona kävellessä tai 
kotimatkalla koulusta tai päiväkodista. Osoita eri esineitä, vaatteita, 
autoja, kukkia tai kasveja ja keskustele lapsesi kanssa eri väreistä. 
Etsikää yhdessä kaikkea, mikä on punaista/sinistä/jne. Jos lapsi tuntee 
jo värien nimet, voit myös esittää niistä kysymyksiä: ”Mikä on lempi-
värisi?” Onko huoneessa jotakin tämän väristä? Onko sinulla jotakin 
tämän väristä?”

4. Kilpailuversio
Jos lapset haluavat kuitenkin nimetä voittajan, pinotkaa kerätyt palapelin palat ja katsokaa, 
kenellä on korkein pino. Kyseinen pelaaja on voittaja.

Voittaminen ja häviäminen… ne kuuluvat molemmat peliin! Voittaja on iloinen kuin 
peipponen. Häviäjä taas on surullinen, pettynyt ja joskus jopa vihainen. Kiinnitä huomio-
ta lapsen tunteisiin, iloitse hänen kanssaan tai lohduta häntä. Juuri hävinnyttä lasta pitää 
lohduttaa ja hänelle pitää kertoa, että uusi peli tuo uuden mahdollisuuden. Näin lapsi 
vahvistuu emotionaalisesti elämän ylä- ja alamäkiä varten.
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Mina allra första spel 

Teddys färger  
och former

En första läggspelsamling för 1–4 små nallebjörnar från 2 år. 

Författare:   Christiane Hüpper
Illustration: Annika Sauerborn
Längd: ca 5 minuter

Spelinnehåll
8 trädelar (vardera 2 kvadrater, trianglar, cirklar och blommor), 4 spelplaner, 1 färgtärning, 
1 formtärning, 1 anvisning

Kära föräldrar, 
grattis till köpet av detta spel i serien Mina allra första spel. 
Du har valt rätt och ger ditt barn många perspektiv 
för att kunna utvecklas på ett lekfullt sätt. Denna anvisning innehåller många tips och förslag 
hur spelmaterialet kan upptäckas gemensamt med barnet barn och för att underlätta förståel-
sen av framtida spel. Olika kunskaper och färdigheter tränas hos barnet: Finmotorik, koncentra-
tion, noggrant seende och sortera färger och former. Framförallt 
är spelet roligt! Lärandet sker nästan helt av sig själv i förbifarten.  

Ha så kul! 

Hälsningar från spelutvecklarna! 

Tryck försiktigt ut pusselbitarna ur tablån innan första omgången! 
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1. Fritt spel
I fritt spel ägnar sig barnet åt spelmaterialet. Delta i barnets lek! Utforska bilderna och  
pusselbitarna tillsammans. Berätta för ditt barn vad hen kan se på spelplanerna.  
Visa vilken form och färg delarna har och vad de heter. 
Låt barnet lägga in pusselbitarna i spelplanerna och diskutera hur de ska sorteras.  
Om ditt barn till exempel pusslar ihop fyrkanten i spelplanerna och placerar delen med A  
i fönstret (= spelplan med sandlåda) så passar formen, men inte bilden. Rätta sedan barnet 
genom att på ett positivt sätt till exempel säga: ”Titta, nu sitter ett A i fönstret!  
Är det verkligen rätt?” På så vis främjar du ditt barns språk och ordförråd, finmotorik och  
uppmärksamhet. Ge barnet tillräckligt med tid och behåll tålamodet om barnet tar mycket  
lång tid på sig eller behöver hjälp med att para ihop på rätt sätt. Alla barn är unika ... och  
övning sker färdighet. När ditt barn är bekant med hur spelmaterialet sorteras kan du börja  
med de båda roliga reglerna. 
 

Med barn som redan känner till spelmaterialet kan man också 
fråga om detaljer. Till exempel: Vad gör nallen?
Vilket djur syns här? Vilken färg är detta? 
 

2. Alla hjälper nallen!
Ett samarbetsinriktat formspel där barnen alltid vinner

Innan ni börjar
Lägg spelplanerna med nallen uppåt framför barnen så att alla kommer åt spelplanerna. 
Träbitarna, pusselbitarna och formtärningen placeras på bordets mitt. 

Pusselbitarna kan förstås även användas till respektive spelplaner 
… det gör det lite enklare

Nu kan spelet börja
Barnen spelar medsols, i tur och ordning. Spelaren som kan ryta högst som en björn får  
börja slå tärningen.
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Vad visar tärningen?  Fråga barnet vad formen heter.

• En cirkel, en triangel, en fyrkant eller en blomma?
Barnet säger vad formen heter. Beröm barnet om svaret är korrekt. Hjälp barnet om det inte 
vet vad formen heter.
Barnet tar en träbit i denna form från bordets mitt och lägger den i ett motsvarande formfält 
på pusselplanen. Barnet får sedan ta den passande pusselbiten. 
Om symboltärningen visar en form som redan finns inpusslad i spelplanerna kan barnet tyvärr 
inte lägga några träbitar och inte heller ta någon pusselbit.

• En stjärna! 
Bra! Alla gläder sig gemensamt åt barnet som nu får välja en form. Barnet väljer en form 
som fortfarande är ledig i spelplanerna, säger vad den heter. och tar sedan en motsvarande 
träkloss från bordets mitt. Rätt pusselbit ligger kvar i mitten av bordet.  

• Teddys ansikte!  
Nallen fyller år och är glad! Alla sträcker upp händerna i luften och ropar ”Födelsedagskalas! 
Hurra!“.

Nästa barn på tur får slå tärningen.

Spelavslutning
Spelet är slut när alla former har pusslats in fullständigt i alla spelplaner.  
Tillsammans har ni hjälpt Teddy att ordna allting rätt. 

Att vara glada tillsammans leder till emotionell styrka och ger glädje!  
Det stärker barnet i att göra någonting och utvecklar sammanhållningen i familjen eller 
gruppen som spelar spelet. 
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3. Vem kan färgerna?
Ett samarbetsinriktat färgspel där barnen alltid vinner

Spelet spelas som "Alla hjälper nallen!“ med undantag för följande ändringar: 
Spelplanerna läggs med nallen nedåt framför barnen och färgtärningen slås. Nu säger barnen 
inte formen utan färgen som tärningen visar. Slår någon stjärnan får man välja en färg.

Låtsas vara färgdetektiver! Detta går att spela i lägenheten/huset 
men också utomhus på promenad eller på tillbakavägen från dagis/
förskola. Tänk på olika föremål, kläder, bilar, blommor eller växter 
och prata med barnet om de olika färgerna. Sök tillsammans efter 
allt som är rött/blått/ ... Med barn som redan känner till färgerna kan 
man också fråga följande: "Vilken färg tycker du om?  
Hittar du något i denna färg i rummet? Har du något på dig med 
denna färg? ..."

4. Tävlingsvariant
Om barnen ändå vill utse en vinnare staplar de helt enkelt sina samlade pusselbitar och ser vem 
som har högst stapel. Barnet med högst stapel vinner spelet.

Vinna och förlora ... båda hör till spelet! Den som vinner är stolt som en tupp. Den som 
förlorar är ledsen, besviken och kanske också arg. Utgå från situationen med ert barn 
- glädj er eller trösta. Barn som nyss förlorat behöver få veta och förstå att det finns en 
ny chans att vinna redan i nästa spel. På detta vis stärks barnet emotionellt inför livets 
toppar och dalar.
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Mine første spill 

Teddys farger  
og former

En første brikkespillsamling for én til fire små bamser fra to år og oppover. 

Konsepsjon:  Christiane Hüpper
Illustrasjon: Annika Sauerborn
Spillvarighet: ca. fem minutter

Spillinnhold
åtte trebrikker (to firkanter, to trekanter, to rundinger og to blomster), fire spillebrett,  
én fargeterning, én formterning, én spillveiledning

Kjære foreldre, 
Takk for at dere kjøpte dette spillet i serien Mine første spill. 
Dere har valgt riktig, og åpner nå nye perspektiver for barnet 
når det gjelder å utvikle seg gjennom lek. I denne veiledningen finner dere en rekke tips og  
forslag til hvordan dere kan utforske spillmaterialet sammen med barnet, og bruke det til å 
spille forskjellige spill. Gjennom spillene får barnet trent følgende: finmotorikk, konsentrasjon, 
observasjonsevne og tilordning av farger og former. Men fremfor alt: 
Spillene er morsomme! Læringen går dermed ganske av seg selv, uten at man tenker over det.

Tvi, tvi og kos dere med spillene! 

Vennlig hilsen de morsomme oppfinnerne!

Trykk puslespilldelene forsiktig ut av spillebrettene! 
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1. Fri spilling
Ved fri spilling får barnet utforske spillmaterialet. Kast deg med i leken! Utforsk bildene og pus-
lespilldelene sammen. Fortell barnet hva som finnes på spillebrettene. Vis hvilken form og farge 
delene har, og hva de heter. 
La barnet legge puslespilldelene inn i spillebrettene, og forklar tilordningen. Dersom f.eks. bar-
net plasserer firkanten i spillebrettet og setter delen A-delen inn i vinduet (= spillebrett med 
sandkasse), passer formen, men ikke figuren. Korriger deretter p¨å en positiv måte, f.eks. ved å 
si: «Se, nå er A-en i vinduet! Er dette riktig?» Slik stimulerer du barnets språk, ordforråd, finmo-
torikk og observasjonsevne. 
La barnet få nok tid, og vær tålmodig selv om det etter din oppfatning tar lang tid eller barnet 
trenger hjelp. Hvert barn er forskjellig ... bare øvelse gjør mester. Dersom barnet nå kjent med 
tilordningen av spillmaterialet, kan du starte med de to morsomme regelspillene.
 

Dersom barnet allerede kjenner spillmaterialet, kan du 
stille detaljspørsmål. Eksempler: Hva gjør teddybjørnen?
Hvilket dyr ser du her? Hvilken farge er dette?
 

2. Alle hjelper Teddy!
Et formspill der det legges vekt på samarbeid, og der barna alltid vinner

Før dere setter i gang
Legg spillebrettene foran barna med Teddy vendt opp, slik at alle deltakerne kommer godt til 
ved spillebrettene. Trebrikkene, puslespilldelene og formterningen legges midt på bordet. 

Puslespilldelene kan naturligvis også legges i forhold til de aktuelle 
spillebrettene ... det gjør det hele litt enklere.

Nå kan spillet begynne
Spillet går med klokken. Den som brøler mest som en bjørn, får kaste terningen først.
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Hva viser terningen? Spør barnet hva formen heter.

• En runding, en trekant, en firkant eller en blomst?
Barnet svarer. Gi skikkelig ros dersom barnet svarer riktig. Hjelp barnet dersom det ikke vet 
hva formen heter.
Barnet tar så en trebrikke med den aktuelle formen fra midten av bordet og legger den i et 
formfelt i puslespillbrettet. Deretter kan barnet plukke ut den passende puslespilldelen. 
Dersom symbolterningen viser en form som allerede er innpuslet i spillbrettene, kan ikke 
barnet trylle inn en trebrikke og heller ikke plukke ut en puslespilldel.

• En stjerne!  
Supert! Alle jubler for barnet som nå får velge en form. Barnet velger en form som er ledig 
i spillebrettene, og sier hva den heter. Deretter plukker barnet ut den aktuelle trebrikken fra 
midten av bordet. Den passende puslespilldelen blir liggende midt på bordet.  

• Teddys ansikt!  
Teddy har bursdag og gleder seg! Alle strekker hendene i været og roper i kor:  
«Bursdagsfest! Jippi!».

Deretter er det nestemann.

Spillets slutt
Spillet er ferdig når alle former er lagt inn i alle spillebrettene. Sammen har dere n¨å hjulpet 
Teddy med å tilordne alt.  

Det å kunne glede seg over noe sammen gir emosjonell styrke og godt humør! Det 
motiverer barna, og styrker samholdet i familien eller gruppen der det spilles.  
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3. Hvem kjenner fargene?
Et fargespill der det legges vekt på samarbeid, og der barna alltid vinner

Man spiller på samme måte som i «Alle hjelper Teddy!», bortsett fra følgende endringer 
Spillebrettene legges med Teddy vendt ned foran barna, og det spilles med fargeterningen. Nå 
sier ikke barna navnet på formen, men hvilken farge som kommer opp. Dersom man kaster 
stjerne, får man velge farge.

Spill fargedetektiv! Spill hjemme, når dere er ute og går eller når dere 
er på vei hjem fra stallen eller barnehagen. Pek på ulike gjenstander, 
klær, biler, blomster eller planter. Snakk med barnet om de ulike 
fargene. Sammen kan dere finne alt som er rødt/blått/ ... Dersom 
barnet allerede kan fargene, kan du også stille spørsmål: «Hva er 
favorittfargen din? Ser du noe i rommet som har denne fargen? Har 
du noe i denne fargen?

4. Konkurransevariant
Dersom barna skulle ønske å kåre en vinner, kan de ganske enkelt stable brikkene sine og  
se hvem som har høyest stabel. Dette barnet er vinneren.

Vinne og tape ... begge deler er en del av spillet! Den som vinner, blir stolt som en 
hane. Den som taper, blir derimot lei seg, skuffet og ofte også sint. Vær uansett 
deltagende – gled deg sammen med barnet, eller trøst det. Barn som nettopp har tapt, 
trenger bekreftelse og forvissning om at de får en ny sjanse i neste spill. Dette gir dem 
emosjonell styrke til å takle livets opp- og nedturer.
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Mine første spil 

Teddybamser farver  
og former

En første læggespilssamling til 1 - 4 små bamser fra 2 år. 

Forfatter:   Christiane Hüpper
Illustration: Annika Sauerborn
Spilvarighed: ca. 5 minutter

Spillet indeholder
8 trædele (2 kvadrater, 2 trekanter, 2 cirkler og 2 blomster), 4 spilleplader, 1 farveterning, 
1 formterning, 1 spillevejledning

Kære forældre, 
hjertelig tillykke med købet af dette spil i rækken Mine første spil. 
Du har valgt rigtigt, og spillet åbner mange muligheder for dit barn 
for at udvikle sig gennem leg. Denne vejledning giver mange tips og ideer til, hvordan du kan 
udforske spillematerialet sammen med dit barn og bruge det til forskellige spil. Derigennem 
fremmes forskellige evner og færdigheder hos dit barn: Finmotorik, koncentration, iagttagelse, 
samt forståelse for farver og former. Men først og fremmest giver spillet det vigtigste:  
masser af sjov! Indlæringen kommer som en sidegevinst og nærmest af sig selv.

Vi ønsker dig og dit barn rigtig god fornøjelse med spillet!

En opdagelsesrejse for børn!

Tryk forsigtigt de enkelte brikker ud af spillepladerne inden første spil! 
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1. Frit spil
I det frie spil beskæftiger barnet sig med spillematerialet. Spil med! Billederne og brikkerne stu-
deres i fællesskab. Fortæl dit barn, hvad det kan se på spillepladerne. Vis hvilken form og farve 
delene har, og hvad de hedder. 
Lad barnet lægge brikkerne på spillepladen og tal undervejs om de forskellige kombinationer. 
Hvis dit barn for eksempel lægger firkanten ind i spillepladen og sætter delen med A i vinduet 
(= spilleplan med sandkasse), passer formen ganske vist, men ikke billedet. Korriger derefter 
positivt, for eksempel ved at sige: „Prøv at se, nu er A i vinduet! Er det virkelig rigtigt?“ Sådan 
fremmer du dit barns sprog og ordforråd, finmotorik og opmærksomhed. 
Giv dit barn tilstrækkelig tid, og vær tålmodig, selv hvis du synes det tager lang tid, eller dit 
barn har brug for hjælp til at få det til at passe. Alle børn er forskellige ... og kun øvelser gør 
mester. Når barnet så er fortroligt med opbygningen af spillematerialet, kan du starte med de 
to sjove regelspil. 
 

Ved børn, der allerede kender spillematerialet, kan du også 
stille spørgsmål om detaljer. For eksempel: Hvad laver Teddy?
Hvilket dyr ser du her? Hvilken farve har det? 
 

2. Alle hjælper Teddy!
Et fælles formspil, hvor børnene altid vinder

Inden det går løs
Spillepladerne lægges med Teddy opad foran børnene, så alle kan nå spillepladerne. Trædelene, 
puslestykkerne og formterningen lægges midt på bordet.  

Pusledelene kan naturligvis også lægges ved de tilsvarende spilleplader 
… det gør det lidt lettere.

Og nu går det løs
Børnene spiller efter tur med urets retning. Den, der bedst kan brøle som en bjørn, må begynde 
og kaster terningen.
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Hvad viser terningen? Spørg barnet hvad formen hedder.

• En cirkel, en trekant, en firkant eller en blomst?
Barnet siger, hvad formen hedder. Har det sagt det rigtige, får det stor ros. Hjælp til, hvis 
barnet ikke ved hvad det heddet.
Så tager det en træbrik med denne form fra midten af bordet og lægger den i et felt med 
samme form på puslepladen. Derefter må barnet tage den passende brik til sig. 
Viser symbolterningen en form, der allerede er puslet ind i spillepladerne, kan barnet desvær-
re ikke lægge en træbrik og dermed heller ikke tage en puslebrik.

• En stjerne!  
Super! Alle glæder sig sammen med barnet, som nu må vælge en form. Barnet vælger en 
form, som stadig er ledig i spillepladerne, og siger hvad den hedder. Så tager det den tilsva-
rende træbrik op fra midten af bordet. Den passende brik bliver liggende midt på bordet. 

• Teddys ansigt!  
Teddy fejrer fødselsdag og glæder sig! Alle løfter hænderne i vejret og råber sammen  
„fødselsdagsfest! Juhuu! ”.

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

Slutning på spillet
Spillet slutter, så snart alle former er lagt i alle spillepladerne. Sammen hjalp I Teddy med at få 
det hele rigtigt på plads.  

At glæde sig sammen gør følelsesmæssigt stærk og skaber godt humør! Det bekræfter 
børnene i deres gøremål og fremmer sammenholdet i familien eller gruppen, hvor der 
spilles. 
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3. Hvem kender farverne?
Et fælles farvespil, hvor børnene altid vinder

Der spilles som i „Alle hjælper Teddy!“ med følgende ændringer:  
Spillepladerne lægges med Teddy nedad foran børnene og der spilles med farveterningen. Nu 
siger børnene ikke formen, men den farve, terningen viser. Ved stjernen må man vælge sig en 
farve.

Spil farvedetektiv! Det kan gøres i hjemmet, men også når man er 
ude at gå eller på hjemturen fra vuggestue eller børnehave. Peg på 
forskellige genstande, tøjstykker, biler, blomster eller planter, og tal 
med dit barn om de forskellige farver. Find sammen alt, hvad der 
er rødt/blåt/... Hvis børnene allerede kender farverne, kan du også 
stille spørgsmål: „Hvilken farve kan du godt lide? Finder du noget på 
værelset i denne farve? Har du noget på i den farve? ...“

4. Konkurrencevariant
Hvis børnene alligevel gerne vil finde en vinder, stabler de bare deres samlede brikker og ser, 
hvem der har den højeste stabel. Dette barn vinder spillet.

Vind og tab ... begge dele hører med til at spille! Den, der vinder, er stolt som en pave. 
Men den, der taber, er ked af det, skuffet og sommetider sågar rasende. I alle situatio-
ner skal du træde til og glæde dig med barnet eller trøste det. Børn, der lige har tabt, 
har brug for en bekræftelse på og sikkerhed for, at det har en chance mere allerede i 
det næste spil. På den måde bliver børnene stærkere i både medgang og modgang.
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My Very First Games

Teddy’s Colors 
and Shapes

A first collection of placement games for 1 - 4 little teddies aged 2+. 

Author:  Christiane Hüpper
Illustrations: Annika Sauerborn
Length of the game: approx. 5 minutes

Contents
8 wooden pieces (2 of each: square, triangle, circles, and flowers), 4 game boards,  
1 color die, 1 die with symbols, set of game instructions

Dear Parents, 
Congratulations on investing in a product from the series “My Very First Games.“  
You have made the right decision to offer your child many possibilities to grow through 
playing.These instructions offer you many hints and suggestions about how to explore  
the play material together with your child and how to use it in different games.  
In this way, a variety of your child’s skills and abilities are fostered: motor skills,  
concentration, close observation, as well as assigning colors and shapes. Above all,  
however, playing these games is simply fun! So learning happens while they play,  
almost without effort. 

Lots of fun playing and exploring! 

Your inventors of inquisitive playthings

Before starting to play, please press the puzzle pieces carefully out  
of the game board.
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1. Free Play
In free play, your child handles the game material. Play with your child! Explore the illustrations 
and the puzzle pieces. Tell your child what is illustrated on the game boards. Show him the 
shapes and the colors of the pieces and what they are called. 
Invite your child to fit the pieces into the game boards and talk about how to assign things. For 
example, when it comes to square shapes and your child fits the square with the picture of the 
window into the space for the big die (= children’s room game board) then he gets the shape 
(square) right but not the picture. Correct your child in a positive way, for example, “Look! The 
letter A is now in the window! Do you think that is right?“ In this way you foster the verbal 
and language skills, the motor skills, and attention of your child.
Give your child sufficient time and be patient if you feel he needs more time than necessary or 
if you have to help. Each child is different and skill only comes with practice. Once your child 
is familiar with the assignment of the game material you can start playing the two amusing 
games with rules.

When children are already acquainted with the game material you  
can also ask questions about details. For example: What is the  
teddy doing? Which animal can you see here? What color is that? 

2. Everybody is Helping Teddy!
A co-operative game with shapes where the children always win

Before starting to Play
Place the game boards with the side of the teddy face up in front of the children.  
The boards should be within easy reach of all players. Place the wooden pieces,  
the puzzle pieces, and the die with symbols in the center of the table. 

Of course you can also place the puzzle pieces next to their corresponding  
game boards … playing will be easier.

And Off You Go 
The children play one by one in a clockwise direction.  
Whoever can roar the most like a bear may start and rolls the die.
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On the die appears: Ask your child what the shape is called.

• A circle, a triangle, a square, or a flower?
The child says the name of the shape. If he is right, praise him nicely. Help him if he does  
not know the name of the shape.
The child now takes a wooden piece of that shape from the center and places it in a 
matching hole on the game board. After that he may keep the corresponding puzzle piece.

If a shape that has already been placed in appears on the die, the child unfortunately cannot 
puzzle anything in and does not receive a puzzle piece.

• A star? 
Great! Everybody is happy for the player who can now choose any shape. He chooses  
a shape that is still missing from the game boards and says the name of the shape.  
Then he keeps the shape. The corresponding puzzle piece stays in the center. 

• The face of the teddy?
It’s Teddy’s birthday and he is happy! All children raise their arms and together shout 
“Birthday party! Hooray!”

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

End of the Game
The game ends as soon as all the game boards have been completed with the right shapes. 
Together you helped teddy assign everything correctly. 

Celebrating together emotionally empowers and creates a good mood. It confirms 
children in their actions and fosters cohesion within the family or the playgroup.
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3. Who Knows The Colors?
A co-operative color game in which children always win

The game is played as “Everybody helps Teddy!” with the following changes:
Place the game boards with the picture of teddy face down in front of the children and use 
the color die. The children now don’t name the shape but the color on the die. When the star 
symbol is rolled, the player may choose any color. 

Play at being color detectives! This can be done in the house or 
outdoors, when on a walk or on the way back from nursery school. 
Indicate different objects, pieces of clothing, cars, flowers, or 
plants and talk to your child about the colors. Search together for 
something that is red/blue/ …  When children already know the 
colors you can also ask questions like: “What is your favorite color? 
Can you find this color somewhere in the room? Are you wearing 
something of this color? …

4. Competition variation of “Everybody 
Helps Teddy” and “Who Knows The Colors?”
In play situations where children want to establish a winner, just pile up the collected puzzle 
pieces and see who has the highest pile. This child wins the game.

Winning and losing … are both part of playing! Whoever wins is as happy as a lark. 
Whoever loses is sad, disappointed, and sometimes even angry. Show interest in your 
child’s emotions, be happy for him or comfort him. Children who just lost need to be 
reassured and to know that the next game will bring a new opportunity. In this way 
they become emotionally stronger for the highs and lows of life. 
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Meine ersten Spiele

Teddys Farben  
& Formen

Eine erste Legespielsammlung für 1 - 4 kleine Teddys ab 2 Jahren. 

Autorin:  Christiane Hüpper
Illustration: Annika Sauerborn
Spieldauer: ca. 5 Minuten

Spielinhalt
8 Holzteile (je 2 Quadrate, Dreiecke, Kreise und Blumen), 4 Spielpläne, 1 Farbwürfel,  
1 Formenwürfel, 1 Spielanleitung

Liebe Eltern, 
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Spiels aus der Reihe Meine ersten Spiele. 
Sie haben sich richtig entschieden und eröffnen Ihrem Kind damit viele Perspektiven,  
sich spielerisch zu entwickeln.
Diese Anleitung bietet Ihnen viele Tipps und Anregungen, wie Sie das Spielmaterial 
gemeinsam mit Ihrem Kind entdecken und für verschiedene Spiele einsetzen können. Dabei 
werden unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Kindes gefördert: Feinmotorik, 
Konzentration, genaues Schauen sowie das Zuordnen von Farben und Formen. Vor allem  
macht das Spielen aber eines: viel Spaß! Lernen geht also nebenbei und fast von allein.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß beim Spielen!

Ihre Erfinder für Kinder!

Bitte drücken Sie vor dem ersten Spiel die Puzzleteile vorsichtig aus den Spielplänen!
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1. Freies Spiel
Im freien Spiel beschäftigt sich Ihr Kind mit dem Spielmaterial. Spielen Sie mit! Erkunden Sie 
gemeinsam die Abbildungen und die Puzzleteile. Erzählen Sie Ihrem Kind, was es auf den 
Spielplänen sehen kann. Zeigen Sie, welche Form und welche Farbe die Teile haben und wie 
diese heißen. 
Lassen Sie Ihr Kind die Puzzleteile in die Spielpläne einfügen und sprechen Sie dabei über die 
Zuordnung. Wenn Ihr Kind beispielsweise das Viereck in die Spielpläne puzzelt und das Teil mit 
dem A in das Fenster (= Spielplan mit Sandkasten) setzt, passt zwar die Form, nicht aber die 
Abbildung. Korrigieren Sie dann positiv, indem sie zum Beispiel sagen: „Schau mal, jetzt steckt 
das A im Fenster! Ist das wirklich richtig?“ So fördern Sie Sprache und Wortschatz, Feinmotorik 
und Aufmerksamkeit Ihres Kindes. 
Lassen Sie Ihrem Kind dabei genügend Zeit und bleiben Sie geduldig, wenn es nach Ihrem 
Empfinden sehr lang dauert oder Ihr Kind für die richtige Zuordnung Hilfe braucht. Jedes Kind 
ist anders ... und nur Üben macht den Meister. Wenn Ihr Kind dann mit der Zuordnung des 
Spielmaterials vertraut ist, können Sie mit den beiden lustigen Regelspielen starten. 

Bei Kindern, die das Spielmaterial schon kennen, können Sie auch  
Fragen nach Details stellen. Beispiele sind: Was macht der Teddy? 
Welches Tier ist hier zu sehen? Welche Farbe ist das? 

2. Alle helfen Teddy!
Ein kooperatives Formenspiel, bei dem die Kinder immer gewinnen

Bevor es los geht
Die Spielpläne werden mit Teddy nach oben vor die Kinder gelegt, sodass alle gut an  
die Spielpläne herankommen. Die Holzteile, die Puzzleteile und der Formenwürfel  
kommen in die Tischmitte. 

Die Puzzleteile können natürlich auch zu den entsprechenden Spielplänen 
gelegt werden … das macht es etwas einfacher.

Jetzt geht’s los
Die Kinder spielen reihum im Uhrzeigersinn. Wer am besten wie ein Bär brüllen kann,  
darf beginnen und würfelt.
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Was zeigt der Würfel? Fragen Sie das Kind, wie die Form heißt.

• Einen Kreis, ein Dreieck, ein Viereck oder eine Blume?
Das Kind sagt, wie die Form heißt. Hat es das Richtige gesagt, bekommt es ein dickes Lob. 
Helfen Sie, wenn das Kind nicht weiß, wie die Form heißt.
Dann nimmt es ein Holzteil dieser Form aus der Tischmitte und legt es in ein entsprechendes 
Formenfeld des Puzzleplans. Anschließend darf es das dazu passende Puzzleteil zu sich 
nehmen. 
Zeigt der Symbolwürfel eine Form, die schon in den Spielplänen eingepuzzelt ist, kann das 
Kind leider kein Holzteil hinein puzzeln und sich auch kein Puzzleteil nehmen.

• Einen Stern! 
Super! Alle freuen sich gemeinsam für das Kind, das sich jetzt eine Form aussuchen darf. Es 
wählt eine Form aus, die in den Spielplänen noch frei ist, und sagt, wie sie heißt. Dann nimmt 
es sich das entsprechende Holzteil aus der Tischmitte. Das passende Puzzleteil bleibt in der 
Tischmitte liegen. 

• Teddys Gesicht! 
Teddy feiert Geburtstag und freut sich! Alle strecken ihre Hände in die Luft und rufen 
zusammen „Geburtstagsparty! Juhuu!“.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und würfelt.

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald in allen Spielplänen alle Formen vollständig eingelegt sind. Gemeinsam 
habt ihr Teddy geholfen, alles richtig zuzuordnen. 

Sich gemeinsam freuen macht emotional stark und sorgt für gute Laune! Es bestärkt 
Kinder in ihrem Tun und fördert den Zusammenhalt in der Familie oder in der Gruppe, 
in der gespielt wird. 
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3. Wer kennt die Farben?
Ein kooperatives Farbenspiel, bei dem die Kinder immer gewinnen

Es wird bis auf folgende Änderungen wie in „Alle helfen Teddy!“ gespielt: 
Die Spielpläne kommen mit Teddy nach unten vor die Kinder und es wird mit dem Farbwürfel 
gespielt. Jetzt sagen die Kinder nicht die Form, sondern die gewürfelte Farbe. Beim Stern darf 
man sich eine Farbe aussuchen.

Spielen Sie Farb-Detektive! Das geht in der Wohnung, aber auch 
draußen beim Spazierengehen oder auf dem Rückweg von der 
Krippe oder dem Kindergarten. Deuten Sie auf verschiedene 
Gegenstände, Kleidungsstücke, Autos, Blumen oder Pflanzen und 
sprechen Sie mit Ihrem Kind über die verschiedenen Farben. Suchen 
Sie gemeinsam, alles was rot/blau/ ... ist. Bei Kindern, die die Farben 
schon kennen, können Sie auch Fragen stellen: „Welche Farbe magst 
du gerne? Findest du im Zimmer etwas in dieser Farbe? Hast du 
etwas in dieser Farbe an? ...“

4. Wettbewerbsvariante
Wenn die Kinder doch mal einen Gewinner ermitteln wollen, stapeln sie einfach jeweils ihre 
gesammelten Puzzleteile und schauen, wer den höchsten Stapel hat. Dieses Kind gewinnt das 
Spiel.

Gewinnen und verlieren ... beides gehört zum Spielen dazu! Wer gewinnt, ist stolz wie 
ein Schneekönig. Wer aber verliert, ist traurig, enttäuscht und manchmal sogar wütend. 
Gehen Sie in jeder Situation auf Ihr Kind ein, freuen Sie sich mit ihm oder trösten Sie. 
Kinder, die eben verloren haben, brauchen die Bestätigung und das Wissen, dass es für 
sie schon im nächsten Spiel eine neue Chance gibt. So werden sie emotional stark für 
die Hochs und Tiefs im Leben.



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 webb-
sidan www.haba.de/Ersatzteile och fråga om biten kan levereras.

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/
varaosat voitte tiedustella, onko osa vielä saatavilla

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. 

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.

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.

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.



HABA Sales GmbH & Co.KG 
August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany 
www.haba.de
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