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Nyt kokataan

Kolme jännittävää ruoanlaittopeliä: Tunnistus-, arvaus- ja muistipeli 1–4 pelaajalle 2-vuotiaasta ylöspäin.

Suunnittelija: Markus Nikisch
Kuvitus:  Thies Schwarz
Toimitus:  Christiane Hüpper
Pelin kesto:  5–10 minuuttia

Hyvät vanhemmat! 
Olemme iloisia siitä, että valitsit tämän pelin Ensimmäiset pelini -sarjasta. Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä peli tarjoaa lap-
selle monia tapoja oppia leikin kautta. Näissä ohjeissa on monia vinkkejä eri tavoista tutustua pelimateriaaliin lapsen kanssa. 
Pelaaminen kehittää lapsen erilaisia taitoja ja valmiuksia, kuten Kohteiden tunnistaminen ja järjestäminen, käden ja silmän 
yhteispeli, hienomotoriikka, muisti ja kieli.

Kahdessa ensimmäisessä pelissä lapset tutustuvat pelin sääntöihin kasviksia tunnistamalla ja arvaamalla. Sääntöjen leikillinen 
kuvaustapa johdattaa lasta roolileikin maailmaan ja helpottaa pelin ohjeiden ymmärtämistä ja noudattamista. Kolmannessa 
pelissä kehitetään lisäksi lasten muistia. Näin lapsia haastetaan jatkuvasti kehittymään, kuitenkin kannustavalla tavalla. Pelaa-
minen on ennen kaikkea hauskaa! Oppiminen tapahtuu leikkiessä kuin itsestään.

Toivotamme mukavia yhteisiä peli- ja tutustumishetkiä!

Lastenpelien kehittäjät

Ennen ensimmäistä peliä
Poista pakkausmateriaalit ja irrota pelimateriaalit varovasti taustapahvista. Pakkausmateriaalit, peli-
materiaalien kehykset        ja muut irtokappaleet tulee hävittää turvallisesti. Niitä ei tarvita pelaamiseen.
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Kansi
tummansininen 
kahva

kiinnitysosa
Kansi &  
tummansininen kahva

1 kannellinen leikkikattila 
(3-osainen)

1 kauha

10 puista kasvispalikkaa 

1 lautanen

1 kuvanoppa

Kansi

10 kasviskorttia

Kattilan kokoaminen:

Leikkikattila ja kansi tarvitsee yhdistää vain kerran.

Ota irrotettu pelimateriaali valmiiksi. 
Aseta laatikon tyhjä pohjaosa pöydän keskelle. Yhdistä neljä oranssia 
väliseinää kuvanmukaisesti ristikoksi ja aseta se laatikon pohjalle      .     
Aseta ristikon päälle pelilauta ja laita kauha kattilaan      . 
Ota tummansininen kahva. Taita se kerran keskeltä ja työnnä kannen 
aukon läpi      . 

Pelimateriaali

Pelin jälkeen väliseinät jätetään paikoilleen laatikkoon ja kansi asetetaan päälle. Levitä pelimateriaali lokeroihin ja aseta pelilauta niiden 
päälle. Paikoilleen kiinnitetty kahva sopii käännettynä pelilaudan aukkoon. Peliohjeen voi asettaa päällimmäiseksi.
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Yksityiskohtiin tutustumista vapaasti leikkien
Vapaassa leikissä lapsi käsittelee pelimateriaalia itse. Leiki lapsesi 
kanssa! Tutustukaa yhdessä leikkikeittiön ja ruoanlaiton maailmaan. 
Ruoanlaittoteema sopii mainiosti lasten roolileikkeihin. Valmistakaa 
yhdessä herkullisia ruokia ja nauti, kun lapsesi tarjoilee sinulle upeita 
aterioita. Tutustukaa pelimateriaalin kuviin ja käykää niitä yhdessä läpi. 
Kysy lapselta, mitä kasviksia hän tunnistaa ja mitkä niiden nimet ovat. 

Esimerkiksi: „Katsohan, tätä oli meillä tänään lounaalla. Tiedätkö, 
mikä sen nimi on? Se on porkkana.“ Kerratkaa, mitä kasviksia lapsi on 
jo maistanut ja mitkä ovat maistuneet hänestä erityisen hyviltä, kuten: 
„Kummasta pidät enemmän, porkkanasta vai perunasta?“ „Millaista 
ruokaa haluaisit nyt laittaa?“ Näin olet jo keskellä roolileikkiä lapsesi 
kanssa. 

 

Peli 1: Mitä ruokaa me laitamme tänään? Pienet mestarikokit

Ensimmäinen järjestämispeli kasvisten tunnistamiseen ja nimeämiseen

Ennen pelin aloittamista:
Asettukaa lasten kanssa leikkikattilan ympärille. Aseta kansi kattilan 
päälle. Aseta kasviskortit kuvapuoli ylöspäin kattilan viereen niin,  
että kaikki lapset ylettyvät niihin helposti.  

Ota kauha, kasvikset, noppa ja lautanen valmiiksi.

Vinkki:  Kattila voidaan siirtää kulloinkin vuorossa olevan lapsen  
eteen pelin edetessä.

Pelin aloitus
Peliä pelataan myötäpäiväisessä järjestyksessä. Nuorin pelaaja saa 
aloittaa ja heittää noppaa.  

Kysy: Mitä noppa näyttää?

•   Tähti?  
      Nyt lapsi saa valita, mistä kasviksista hän pitää eniten. Lapsi  

pudottaa kyseisen puupalikan kattilaan ja asettaa vastaavan  
kasviskortin eteensä.

•   Kasvikset? Kysy lapselta:  
     Miksi tätä kasvista kutsutaan? Haluatko kertoa sen?
      Kannusta lasta poimimaan kasvikseen kuuluvat puupalikat ja 

kasviskortit. Sen jälkeen lapsi voi ottaa kattilasta kannen pois ja 

pudottaa puupalikan kattilaan. Kasviskortti asetetaan pelaajan 
eteen kuvapuoli alaspäin.

Tärkeää:  
Jos noppa näyttää kasvista, jonka puupalikat ovat jo kattilassa, lapsi 
ei valitettavasti pysty heittämään kasviksia kattilaan eikä saa kasvis-
korttia. Sen sijaan hän voi ottaa kauhan ja sekoittaa kattilan sisältöä 
kolmen pyöräytyksen verran.

On seuraavan pelaajan vuoro.
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Jos haluat saada lapsen uppoutumaan roolileikkiin, anna lapsen 
avata ja sulkea kattilan kantta puupalikoiden lisäämisen yhtey-
dessä. Jos lapsi ei vielä pysty avaamaan kantta, voitte tietenkin 
leikkiä myös ilman kantta.  

Peli 2: Mistä pidän eniten? Pienet arvauskokit

Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun kaikki kasvikset on pudotettu kattilaan ja kortit on 
jaettu lapsille. Viimeisen kasviksen kattilaan pudottanut lapsi ottaa 
kauhan, sekoittaa ruokaa uudelleen ja tarjoilee ruoan lautaselle.  
Ruoanlaitto onnistui meiltä todella hyvin!

Jokainen pelaaja pinoaa nyt keräämänsä kortit. Korkeimman pinon 
saanut pelaaja voittaa. Jos useammalla lapsella on yhtä korkea pino, 
he voittavat yhdessä.  
 

Ensimmäinen arvauspeli kasvisten nimeämiseen

Ennen pelin aloittamista
Asettukaa lasten kanssa leikkikattilan ympärille. Aseta kansi kattilan 
päälle. Aseta kasviskortit koiranpää kuvapuoli ylöspäin kattilan 
viereen niin, että kaikki lapset ylettyvät niihin helposti.  

Ota kauha, kasvikset ja lautanen valmiiksi. Noppaa ei tarvita tässä 
pelivariaatiossa. 

Nyt on muiden lasten vuoro arvata, minkä kasviksen hän on  
valinnut.  

Kehota lasta kysymään myötäpäivään seuraavalta lapselta 
seuraava kysymys: Mikä on minun lempikasvikseni tänään?

Seuraava lapsi vastaa ja arvaa: Sinun lempikasviksesi on...
Arvasiko vastaaja oikein?   
•    Kyllä? Hienoa työtä! Salainen kasviskortti paljastetaan kaikille 

lapsille. Lapsi laittaa kasvikseen kuuluvan puupalikan kattilaan ja 
sekoittaa kerran voimakkaasti.Lapsi saa palkinnoksi asettaa kas-
viskortin eteensä kuvapuoli ylöspäin. Näin voitte valmistaa pelin 
aikana maukkaan kasvispadan...

•    Ei? Harmi, mutta ei se haittaa! Valittu kasviskortti jää pöydälle 
kuvapuoli alaspäin. Nyt vuorossa ollut lapsi kysyy myötäpäivään 
seuraavalta lapselta, mikä hänen lempikasviksensa on tänään.  
Peliä jatketaan, kunnes joku lapsista on arvannut oikean kasvik-
sen.  

 
Nyt on myötäpäivään seuraavan lapsen vuoro valita lempikasviksen-
sa jäljellä olevista korteista. 

Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun joku pelaajista asettaa kolmannen kasviskortin 
eteensä kuvapuoli ylöspäin. Lempiruoka on nyt valmis. Kolme kasvis-
korttia kerännyt lapsi sekoittaa kattilaa vielä kerran kauhalla. Sitten 
hän voi tarjoilla ruoan lautaselle. 

Pelin aloitus 
Peliä pelataan myötäpäiväisessä järjestyksessä. Vanhin lapsi saa aloit-
taa ja valitsee salaa minkä tahansa kasviskortin ja asettaa sen eteen-
sä. Hän voi valitessaan katsoa läpi useampia kasviskortteja. Olkaa 
tarkkana: Lapsi ei saa kertoa, minkä kasviksen hän on valinnut.  

Voittaminen ja häviäminen kuuluvat molemmat peliin!! Voittaja on todella iloinen. 
Häviäjä voi olla surullinen, pettynyt ja joskus jopa vihainen. Kiinnitä huomiota  
lapsen tunteisiin, iloitse hänen kanssaan tai lohduta häntä. Pelin hävinnyttä lasta 
pitää lohduttaa ja kertoa, että uusi peli tuo uuden mahdollisuuden. Näin lapsen 
tunnetaidot vahvistuvat elämän myötä- ja vastoinkäymisiä varten.

Peli-idea 3: Missä lempikasvikseni ovat?

Ensimmäinen muistipeli kasvisten vertailuun ja tunnistamiseen  

Ennen pelin aloittamista
Asettukaa lasten kanssa leikkikattilan ympärille. Kansi on kattilan 
vieressä. Jokainen lapsi valitsee lempikasvistaan kuvaavan puupali-
kan ja pudottaa sen kattilaan. Sen jälkeen kansi asetetaan kattilan 
päälle niin, että kattilan kansi on kiinni. Aseta kasviskortit koiran-
pää kuvapuoli ylöspäin pinoon kattilan viereen niin, että kaikki 
lapset ylettyvät niihin helposti.  

Ota kauha ja loput kasvispalikat valmiiksi. 
Noppaa ei tarvita tässä pelivariaatiossa.  

Kysy: Onko kasvista vastaava puupalikka jo kattilassa? 

Odota lapsen vastausta: Kyllä vai ei.

Tarkista tilanne yhdessä lasten kanssa:  

Arvasiko lapsi oikein?

•   Kyllä? Hienoa!  Lapsi saa kasviskortin.  
Jos puupalikka on jo kattilassa, lapsi ottaa puupalikan kattilasta ja 
asettaa sen muiden puupalikoiden luo kattilan viereen. Jos palikka ei 
vielä ole kattilassa, lapsi pudottaa puupalikan kattilaan.  

•   Ei? Harmi! Ensi kerralla se onnistuu varmasti paremmin.  
Valitettavasti lapsi ei saa kasviskorttia. Puupalikat pysyvät paikoil-
laan ja kyseinen kasviskortti poistetaan pelistä. 

On myötäpäivään seuraavan lapsen vuoro ottaa päällimmäinen 
kortti pinosta.

Pelin päättyminen
Peli päättyy, kun kaikki kasviskortit on jaettu. Kukin lapsi asettaa 
kaikki kasviskorttinsa pinoon. Korkeimman pinon saanut pelaaja 
voittaa. Jos useammalla lapsella on yhtä korkea pino, he voittavat 
yhdessä 

Vinkki: Peliä voi vaikeuttaa peittämällä kattilan vieressä olevat  
puupalikat laatikon kannella tai lautasella. 

Pelin aloitus
Peliä pelataan myötäpäiväisessä järjestyksessä. Vanhin lapsi  
ottaa pinon päällimmäisen kasviskortin, näyttää sen muille ja  
nimeää kortissa olevan kasviksen.   
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Lock
mörkblått handtag

 låsanordning
Lock &
mörkblått handtag

1 gryta (3 delar)

1 slev

10 grönsaksbitar av trä 

1 tallrik

1 symboltärning

1 lock

10 grönsaksbrickor

Skjut nu in låsanordningen i locket 
för att fixera handtaget. 

Mina allra första spel 

Små kockar

Tre omväxlande matlagningsspel: Sortera, gissa och påminn för 1–4 spelare från 2 år.

Författare:   Markus Nikisch
Illustration:  Thies Schwarz
Redaktion:   Christiane Hüpper
Speltid:   5–10 minuter per spel

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: Identifiering och sortering av objekt, öga-hand-koordination, finmotorik, minne och språk.

I de första två spelen introduceras barnen till spelregler genom enkel sortering och gissningar. De underhållande regel-
beskrivningarna bidrar också till att introducera barnet till rollspelets värld vilket hjälper hen att förstå och omsätta spel-
anvisningarna ännu bättre. I det tredje spelet uppmärksammas även barnens minne. På så sätt blir barnen ständigt utmanade, 
utan att tappa modet. Framför allt är spelen roliga! Lärandet sker under tiden nästan helt av sig själv.

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

Hälsningar från spelutvecklarna

Innan första omgången
Ta bort banderollen och tryck försiktigt ut spelmaterialet ur tablån. Banderollen, tablåramarna med     
och de separerade remsorna från skårorna måste kasseras på ett säkert sätt. De behövs inte i spelet.

Spelmaterial

Bygga ihop grytan:

Lekgrytan och locket behöver bara sättas ihop en gång för lek.

Håll spelmaterialet redo (se bild spelmaterial)      .  
Then place the game board on top with the ladle side showing      .  
Take the dark blue lid handle. Fold it once in the middle and insert it 
through the slot in the lid      . 

Efter avslutat spel, förblir skiljeväggarna ihopvikta i lådans botten. Även locket sitter kvar. Fördela spelmaterialet i facken och lägg 
spelplanen ovanpå. Det monterade handtaget passar perfekt i hålet på spelplanen. Bruksanvisningen kan du lägga ovanpå.
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Om du vill låta ditt barn gå ännu djupare in i rollspelsleken  
kan du låta barnet ta av locket från grytan och sätta på locket 
igen när träbiten har kastats i. Om ditt barn inte kan göra det  
på egen hand kan det förstås börja med att leka utan lock.   

 

Fri lek och utforskande av spelets detaljer
I fritt spel ägnar sig barnet åt spelmaterialet. Delta i barnets lek! 
Upptäck leksakskökets och matlagningens värld tillsammans. Just 
temat matlagning lämpar sig utmärkt för barns rollspel. Laga läckra 
rätter tillsammans och gläd dig åt att ditt barn kan servera fantastiska 
skapelser. Upptäck spelmaterialet tillsammans och prata med ditt barn 
om det. Fråga ditt barn vad det känner igen och vad det heter.  

T.ex: „Titta, det var ju lunch idag. Vet du vad det heter? Det är en 
morot.“ Prata med barnet om vad det har ätit eller vad som smakar 
extra gott, t.ex.: ”Vad tycker du är godare, moroten eller potatisen?” 
„Vad vill du laga med?“

På så sätt är du redan i rollspel med ditt barn. 

 

Spel 1: Vad lagar vi idag? Små mästerkockar

Ett första organiseringsspel för att identifiera och namnge grönsaksbitar

Före spelstart:
Sätt dig med barnen runt lekgrytan. Sätt på locket på grytan. Fördela 
grönsaksbrickorna med grönsakssidan uppåt bredvid grytan så att alla 
barn enkelt kommer åt dem. 

Håll sleven, grönsakerna, tärningen och tallriken redo.

Tips: Det går också att under spelets gång skjuta grytan mot barnet 
vars tur det är att spela.

Nu kan spelet börja:
Spela medsols. Det yngsta barnet börjar och slår tärningen. 

Fråga: Vad visar tärningen?

•   Stjärnan?   
      Nu får barnet välja vilka grönsaker det tycker mest om.  

Sedan kastar barnet motsvarande träbit i grytan och lägger  
den passande grönsaksbrickan framför sig.

•   En grönsak? Fråga barnet:   
     Vad heter grönsaken? Kan du säga vad den heter?
      Uppmuntra barnet att välja den träbit och den grönsaksbricka som 

matchar grönsaken. Ta av locket från grytan och kasta i träbiten. 
Grönsaksbrickan lägger barnet framför sig med framsidan vänd 
nedåt.

Viktigt: 
Om tärningen visar en ingrediens vars båda passande träbitar redan 
ligger i grytan kan barnet tyvärr inte lägga någon ingrediens i grytan 
och får heller ingen bricka. Istället får barnet ta sleven och röra om 
ordentligt tre gånger i grytan.

Nästa barn är på tur.

Spel 2: Vad gillar jag mest? Liten gissningskock

Spelets slut
När alla grönsaksbitar i grytan och därmed brickorna har delats ut till 
barnen är spelet slut. Barnet som kastat i den sista ingrediensen i gry-
tan tar upp sleven, rör om ordentligt och serverar rätten på tallriken.  
Vilken fantastisk rätt som tillagats!

Varje barn staplar nu sina ihopsamlade brickor ovanpå varandra.  
Barnet med högst stapel vinner. Om flera barn har lika höga högar 
vinner de tillsammans.  

 

Ett första gissningsspel för att lära dig namnge grönsaksbitar

Före spelstart
Sätt dig med barnen runt lekgrytan. Sätt på locket på grytan. 
Fördela grönsaksbrickorna med hundhuvudet vänt uppåt bredvid 
grytan så att alla barn enkelt kommer åt dem. 

Håll sleven, grönsakerna och tallriken redo. Tärningen behövs inte i 
denna spelversion. 
 

Nu måste de andra barnen gissa vilka grönsaker barnet har valt.  
Uppmuntra barnet att fråga det barn som sitter medsols: 
Vilken är min favoritgrönsak idag?

Barnet svarar och gissar: Din favoritgrönsak är ...
Gissade barnet rätt?   
•    Ja? Jättebra jobbat! Den hemliga grönsaksbrickan visas för alla 

barn. Barnet lägger den tillhörande träbiten i grytan och rör om 
kraftigt en gång. Barnet får lägga grönsaksbrickan öppen fram-
för sig som belöning. En läcker grönsaksgryta kommer tillagas, 
steg för steg ...

•    Nej? Synd, men det gör inget! Den valda grönsaksbrickan 
förblir vänd nedåt. Nu frågar barnet vars tur det just var nästa 
barn på tur om vilken favoritgrönsak det har valt idag. 

Spelet fortsätter tills ett barn har gissat rätt grönsak.

  

Nu är det nästa barns tur att välja en favoritgrönsak bland de kvar-
varande brickorna.  

Spelets slut
Spelet är slut när ett barn har lagt sin tredje grönsaksbricka vänd 
uppåt framför sig. Favoriträtten är nu klar. Barnet med de tre ihop-
samlade grönsaksbrickorna rör om ordentligt en gång med sleven i 
grytan. Nu får barnet servera rätten på tallriken.   

Let’s Get Started
Take turns playing in a clockwise direction. The oldest child begins, 
secretly selects any vegetable tile and places it in front of them. 
They may look at several vegetable tiles before selecting one. But 
be careful: The child must not say which vegetable they have 
chosen.  
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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.

Spel 3: Var är min favoritgrönsak?

Ett första memospel för att jämföra och känna igen grönsaker 

Före spelstart
Sätt dig med barnen runt grytan. Locket ligger bredvid grytan. Varje 
barn väljer en träbit med sin favoritgrönsak och lägger den i grytan. 
Locket sätts sedan på grytan. Blanda grönsaksbrickorna med hund-
huvudet vänt uppåt och lägg dem staplade bredvid grytan så att 
alla barn enkelt kommer åt dem. 

Håll sleven och resten av grönsakerna redo. Tärningen behövs inte i 
denna spelversion.  

 

Fråga: Är träbiten som passar till grönsaken redan i grytan?  

Vänta på barnets svar: Ja eller nej.

Kontrollera följande tillsammans med barnen:  

Gissade barnet rätt?

•   Ja? Super! Barnet får grönsaksbrickan.  
Om den passande träbiten ligger i grytan tar barnet ut träbiten och 
lägger den bredvid de andra träbitarna bredvid grytan. Om träbiten 
inte ligger i grytan får barnet kasta ner en sådan träbit i grytan. 

 
•    Nej? Vad synd.  

Nästa gång kommer det säkert att fungera bättre.        
Barnet får tyvärr ingen grönsaksbricka. Träbitarna ligger kvar och 
den tagna grönsaksbrickan tas ut ur spelet.

Nästa barn medsols är på tur och tar den översta brickan från 
stapeln.

Spelets slut:
Spelet är slut när alla grönsaksbrickor är fördelade. Barnen staplar 
sedan alla sina grönsaksbrickor på varandra. Barnet med högst sta-
pel vinner. Om flera barn har lika höga högar vinner de tillsammans.  

Tips: Spelet blir svårare om träbitar som ligger bredvid grytan täcks 
över med kartonglocket eller tallriken.  

Nu kan spelet börja
Spela medsols. Det äldsta barnet tar den översta grönsaksbrickan 
från högen, visar den för alla andra och namnger grönsaken på 
bilden.   

Mine første spill 

Små kokker

Tre ulike matlagingsspill: Tilordne, gjette og huske for 1-4 spillere fra 2 år og oppover.

Forfatter:      Markus Nikisch
Illustrasjoner:   Thies Schwarz
Redaksjon:     Christiane Hüpper
Spillvarighet:   5-10 minutter per spill

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 dere kan utforske spillkomponentene 
sammen med barnet. Spillet fremmer ulike evner og ferdigheter hos barnet: Gjenkjenne og tilordne objekter, øye-hånd-koor-
dinasjon, finmotorikk, hukommelse og språk.

I de to første spillene lærer barna å spille etter regler ved hjelp av enkle oppgaver og gjetting. De enkle regelbeskrivelsene tar 
barnet med til rollespillenes verden, og hjelper det å forstå og bruke anvisningene i spillet. I det tredje spillet må barna i tillegg 
bruke hukommelsen. På denne måten blir barna stadig utfordret uten at de mister motet. Spillene er likevel fremfor alt mye 
moro! Læringen skjer av seg selv.

Vi ønsker dere god fornøyelse med utforskning og lek!

      Vennlig hilsen de morsomme oppfinnerne

Før første spill
Trykk delene forsiktig ut. Alt som ikke hører med til spillet er merket med       og må kastes på en fors-
varlig måte. Det trengs ikke i spillet.
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Lokk
mørkeblått håndtak

sperreelement Lokk &  
mørkeblått håndtak

1 lekegryte (3-delt) 

1 sleiv

10 grønnsaker i tre 

 tallerken

1 symbolterning

lokk 

10 grønnsaksbrikker

Spillkomponenter

Montering av gryta:

Ha de utstansede delene klare.
Gryta og lokket må bare settes sammen en gang.

Legg den tomme eskebunnen midt på bordet. Ta de fire oransje skilleveg-
gene, sett dem sammen som vist på bildet og legg gitteret i esken      .  
Plasser deretter spillbrettet med den avbildede sleiva oppå      . 
Ta det mørkeblå håndtaket. Brett det en gang på midten, og stikk det  
inn i åpningen i lokket      . 

Når dere er ferdige med å spille, lar du skilleveggene forbli i bunnen av esken. Det samme gjelder lokket som ikke skal demonteres. 
Fordel spillmaterialet i rommene, og legg spillbrettet oppå. Det monterte håndtaket passer perfekt i hullet på spillbrettet. Du kan legge 
instruksjonene over.

1 2
3

3

2
1

 

Fri lek og utforskning av detaljer
Ved fri lek får barnet utforske spillmaterialet. Bli med på leken! 
Utforsk lekekjøkkenet og matlagingens verden sammen. Matlaging er 
et tema som passer perfekt med tanke på rollelek for barn. Lag deilige 
retter sammen, og gled deg når barnet ditt serverer deg kreative ret-
ter. Se på bildene på spillmaterialet sammen med barnet. Spør barnet 
om hva det kjenner igjen og hva det heter.  
 

For eksempel: „Se, det hadde vi til middag i dag. Vet du hva det 
heter? Det er en gulrot.“ Snakk med barnet om hva det har spist 
eller hva det liker spesielt godt, f.eks.: «Hva liker du best, gulrot eller 
potet?» «Hva vil du bruke når du skal lage mat?» 

Dermed er du allerede midt i rollespillet med barnet. 

 

Spill 1: Hva skal vi lage i dag? Små mesterkokker

Et spill der barnet skal kjenne igjen og si navnet på grønnsakene

Før spillet begynner: 
Sett deg sammen med barna rundt gryta. Sett lokket på gryta. Fordel 
grønnsaksbrikkene med grønnsaksbildet vendt opp ved siden av gryta, 
slik at alle barna kan nå dem. 

Legg sleiva, grønnsakene, terningen og tallerkenen klar.

Tips: Du kan også skyve gryta frem til det barnet som står for tur.

Nå kan spillet begynne:
Spillet går i klokkens retning. Det yngste barnet starter og kaster 
terningen.  

Spør: Hva viser terningen?

•   Stjerne?   
      Nå kan barnet velge hvilken grønnsak det liker best. Barnet legger 

denne grønnsaken i gryta, og legger en tilsvarende grønnsaksbrik-
ke foran seg.

•   En grønnsak? Spør barnet:   
     Hva heter grønnsaken? Vil du fortelle oss det?
      Oppmuntre barnet til å ta grønnsaken og grønnsaksbrikken  

som passer til grønnsaken. Deretter tar du lokket av gryta og  
kaster grønnsaken oppi. Grønnsaksbrikken skal legges med  
bildesiden ned.

Viktig: 
Hvis noen kaster terningen og lander på en ingrediens som allerede 
ligger i gryta, kan barnet dessverre ikke kaste grønnsaken i gryta og 
heller ikke få en brikke. I stedet kan barnet ta sleiva og røre den kraf-
tig rundt i gryta tre ganger.

Turen går nå videre til nestemann.
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Hvis du vil at barnet skal leve seg enda mer inn i rollespillet, kan 
du la det ta lokket på gryta av og på når det skal legges i en 
grønnsak. Hvis barnet ikke kan gjøre det selv, kan dere selvfølge-
lig også spille uten lokk  

Spill 2: Hva liker jeg best? Små kokker gjetter

Spillets slutt
Spillet er ferdig når alle grønnsakene ligger i gryta og brikkene er 
fordelt på barna. Barnet som kastet den siste ingrediensen i gryta tar 
sleiva, rører rundt og serverer retten på tallerkenen. 
Den gryta ble jammen god!

Alle barna stabler nå brikkene sine oppå hverandre. Barnet med  
den høyeste stabelen vinner. Hvis flere barn har like høye stabler, 
vinner de sammen.  

Et spill der barnet skal si navnet på grønnsakene.

Før spillet begynner
Sett deg sammen med barna rundt gryta. Sett lokket på gryta. 
Fordel grønnsaksbrikkene med hundehodet vendt opp ved siden 
av gryta, slik at alle barna kan nå dem. 

Legg sleiva, grønnsakene og tallerkenen klar. I dette spillet trenger 
dere ikke terning.  

Nå skal de andre barna gjette hvilken grønnsak barnet har 
valgt. Oppmuntre barnet til å spørre barnet som sitter til 
venstre for seg:  

Hva er favorittgrønnsaken min i dag?

Barnet svarer og gjetter: Din favorittgrønnsak er ...!
Tippet barnet som svarte riktig?    
•    Ja? Flott jobbet! Den hemmelige grønnsaksbrikken vises frem 

til alle barna. Barnet legger den tilhørende grønnsaken i gryta 
og rører godt en gang. Barnet kan legge grønnsaksbrikken åpen 
foran seg som belønning. Slik tilbereder man en lekker grønnsaks-
gryte litt etter litt ... 

•    Nei? Dessverre, men det går fint! Den valgte grønnsaksbrik-
ken snus ikke. Nå spør barnet som valgte brikke det barnet som 
sitter til venstre for seg hvilken yndlingsgrønnsak han/hun har 
valgt seg i dag. Sånn går det videre til et ban har gjettet riktig 
grønnsak.  

  
Nå går turen videre til neste barn som velger en yndlingsgrønnsak 
blant de resterende brikkene. 

Spillets slutt 
Spillet er over så snart et barn har lagt en tredje grønnsaksbrikke 
med bildesiden opp foran seg. Nå er yndlingsretten ferdig. Barnet 
med de tre grønnsaksbrikkene rører kraftig med sleiva i gryta en 
gang til. Så kan barnet servere retten på tallerkenen.   

Nå kan spillet begynne: 
Spillet går i klokkens retning. Det eldste barnet begynner og velger 
en grønnsaksbrikke som det legger foran seg. Barnet kan se på flere 
grønnsaksbrikker før det velger. Men pass på: Barnet skal ikke si 
hvilken grønnsak det har valgt.  
 

Vinne og tape ... begge deler er en del av spillet! Den som vinner, blir stolt som en hane.  
Den som taper, blir 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 på at de 
får en ny sjanse i neste spill. Dette gir dem emosjonell styrke til å takle livets opp- og nedturer.

Spill 3: Hvor er favorittgrønnsaken min?

Barnets første spill med sammenligning og identifisering av  
grønnsaker 

Før spillet begynner
Sett deg sammen med barna rundt gryta. Lokket ligger ved siden 
av gryta. En etter en velger barna en yndlingsgrønnsak og legger 
den i gryta. Deretter legges lokket på gryta. Bland grønnsaksbrikke-
ne med hundehodet vendt opp, og legg dem stablet ved siden av 
gryta, slik at alle barna kan nå dem. 

Legg sleiva og resten av grønnsakene klare. 

I dette spillet trenger dere ikke terning. 

Spør: Ligger denne grønnsaken allerede i gryta?  

Vent på barnets svar: Ja eller nei.

Kontroller sammen med barna:  

Gjettet barnet riktig?

•   Ja? Supert!  Barnet får grønnsaksbrikken.  
Hvis grønnsaken ligger i gryta, tar barnet den ut og legger den til 
de andre grønnsakene ved siden av gryta. Hvis den ikke er i gryta, 
putter barnet den oppi. 

•    Nei? Det var synd. Neste gang går det sikkert bedre.   
Barnet får dessverre ikke grønnsaksbrikke. Grønnsakene blir 
liggende der de er, og den grønnsaksbrikken som ble trukket  
går ut av spill.

Deretter går turen videre til neste barn (i klokkens retning) og tar 
den øverste brikken fra stabelen.

Spillets slutt
Spillet er ferdig når alle grønnsaksbrikkene er fordelt. Deretter stab-
ler barna alle grønnsaksbrikkene oppå hverandre. Barnet med den 
høyeste stabelen vinner. Hvis flere barn har like høye stabler, vinner 
de sammen.  

Tips: Spillet blir vanskeligere hvis grønnsakene som ligger ved siden 
av gryta er dekket av lokket på esken eller tallerkenen. 

Nå kan spillet begynne
Spillet går i klokkens retning. Det eldste barnet tar den øverste 
grønnsaksbrikken fra stabelen, viser den til alle andre og sier navnet 
på grønnsaken som er avbildet.   
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Låg
mørkeblåt håndtag

 låseelement
Låg &  
mørkeblåt håndtag

1 legegryde (3 dele)

1 grydeske

10 grøntsagsstykker af træ  

1 tallerken

1 symbolterning

låg 

10 grøntsagsbrikker

Mine første spil  

Små kokke

Tre afvekslende madlavningsspil: Genkende, gætte og huske for 1 – 4 spillere fra 2 år.

Forfatter:   Markus Nikisch
Illustration:  Thies Schwarz
Redaktion:   Christiane Hüpper
Spilvarighed:  elk spel 5-10 minuten

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 ud-
forske spillet sammen med dit barn. Gennem spillet fremmes forskellige evner og færdigheder hos dit barn: Genkendelse og 
tilknytning af objekter, hånd-øje-koordination, finmotorik, hukommelse og tale.

I de første to spil introduceres børnene til at spille efter Reglerne ved hjælp af simpel opdeling og gætte på, hvordan de skal 
spille. I den forbindelse skal de legende beskrivelser af reglerne føre dit barn ind i rollespillets verden og på den måde hjælpe 
ham eller hende med bedre at forstå og implementere spillets anvisninger. I det tredje spil kommer også børnenes hukom-
melse ind i spillet. På den måde bliver børnene hele tiden udfordret, men de mister ikke modet. 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

En opdagelsesrejse for børn!

Inden første spil:
Fjern banderolen, og tryk forsigtigt spillematerialet ud af pladerne. Banderolen, paprammerne  
med       og de udskårne strimler fra slidserne skal bortskaffes sikkerhedsmæssigt korrekt. De skal ikke 
bruges til spillet

Spillet omfatter:

Sådan samles gryden:

Hav det udløste spillemateriale klar. Legegryden og låget skal 
kun sættes sammen én gang for alle spillene.

Læg den tomme æske fra spillet midt på bordet. Tag de fire orange 
skillevægge, sæt dem sammen som vist, og læg det opståede gitter i 
æskens bund      . 
Læg nu spillepladen med den viste grydeske      . Tag fat i det  
mørkeblå håndtag. Fold den en enkelt gang på midten, og før den 
gennem slidsen i låget      .    

Når du er færdig med at lege, lader du de samlede skillevægge stå i æskens bund, og låget forbliver også samlet. Fordel spillemateria-
let i rummene, og læg spillepladen ovenpå. Det monterede håndtag passer i  hullet i spillepladen hvis du vender låget om. Vejledningen 
kan du lægge oven på.

1

3
2

3

2
1
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Hvis du ønsker at lade dit barn komme lidt mere med i rolle- 
spillet, kan du også lade det tage låget af gryden og lukke den 
igen, når træbrikken er tilføjet. Hvis dit barn ikke kan gøre det 
alene, kan du selvfølgelig også starte med at lege uden låg.      

 

Opdag det frie spil og detaljerne
I det frie spil beskæftiger barnet sig med spillematerialet. Spil med! 
Oplev en verden af legekøkken og madlavning sammen. Netop emnet 
madlavning egner sig fremragende til barnlige rollespil. Lav lækker 
mad sammen og glæd dig, når dit barn serverer lækre kreationer. 
Opdag sammen billederne af spillematerialet, og tal med dit barn om 
det. Spørg dit barn, hvad det genkender, og hvad tingene kaldes.  

For eksempel: „Se, det fik vi jo til frokost i dag. Ved du, hvad det 
hedder? Det er en gulerod.“ Tal med ham om, hvad han har spist 
før, eller hvad han særligt godt kan lide, f.eks.: „Hvad smager bedst, 
gulerod eller kartoffel?“ „Hvordan vil du lave noget?“

Så er du allerede midt i rollespillet med dit barn. 

Spil 1: Hvad laver vi i dag? Den lille mesterkok

Et første fordelingsspil til identifikation og navngivning af grøntsagsstykkerne.

Inden det går løs:
Sæt dig med børnene omkring legegryden. Læg låget på gryden.  
Fordel grøntsagsbrikkerne med grøntsagssiden opad ved siden af 
gryden, så alle børn nemt kan nå dem.  

Læg grydeskeen, grøntsagsstykkerne, terningen og tallerkenen klar.

Tip: Gryden kan også skubbes hen mod det barn, hvis tur det er.

Og nu går det løs
Spilleretningen går med uret. Det yngste barn begynder og kaster 
terningen  

Spørg: Hvad viser terningen?

•   Stjernen?  
      Nu kan barnet vælge, hvilken grøntsag det bedst kan lide. Det 

kaster den pågældende træbrik ned i gryden og lægger den tilsva-
rende grøntsagsbrik foran sig.

•   En grøntsag? Spørg barnet:   
     Hvad hedder grøntsagen? Kan du fortælle os det?
      Barnet opmuntres til at tage træbrikken og grøntsagsbrikken,  

der passer til grøntsagen. Nu må det tage låget af gryden, og  
kaste træbrikken ned i gryden. Grøntsagsbrikken lægger man  
med bagsiden op foran sig.

Vigtigt:  
Hvis terningen viser en ingrediens, hvis træbrikker begge ligger i gry-
den allerede, kan barnet desværre ikke komme ingrediensen i gryden 
og får heller ikke en brik. I stedet må det tage grydeskeen og røre 
rundt tre gange kraftigt i gryden.

Så er det den næste spillers tur.

Spil 2: Hvad kan jeg bedst lide? Gætteri med små superkokke

Slutning på spillet
Når alle grøntsagsstykkerne er lagt i gryden, og brikkerne dermed er 
fordelt ud til børnene, slutter legen. Barnet, der har kastet den sidste 
ingrediens ned i gryden, tager grydeskeen op, rører kraftigt rundt igen 
og serverer retten på tallerkenen.  

Hvor har vi altså lavet god mad!

Hvert barn stabler nu sine indsamlede brikker oven på hinanden.  
Barnet med den højeste bunke vinder. Hvis flere børn har samme 
højde, vinder de alle sammen.  

 

Et første gættespil til navngivning af grøntsagsstykkerne

Inden det går løs
Sæt dig med børnene omkring legegryden. Læg låget på gryden. 
Fordel grøntsagsbrikkerne med hundehovedet opad ved siden af 
gryden, så alle børn nemt kan nå dem.  

Gør grydeskeen, grøntsagsstykkerne og tallerkenen klar. I dette spil 
er terningen ikke nødvendig.  

Nu skal de andre børn gætte, hvilken grøntsag, barnet  
har valgt. Spørg for eksempel det barn, der sidder til højre:  
Hvad er min yndlingsgrøntsag i dag?

Barnet svarer og gætter: Din yndlingsgrøntsag er ...!
Blev der gættet rigtigt?     
•    Ja? Flot klaret! Den hemmelige grøntsagsbrik vises til alle børn. 

Barnet lægger den tilhørende træbrik i gryden og rører kraftigt 
rundt. Barnet må lægge grøntsagsbrikken åbent foran sig som 
belønning. På den måde koges der lidt efter lidt en lækker 
grøntsagsgryde ...

•    Nej? Det er ærgerligt, men heller ikke slemt! Den valgte 
grøntsagsbrik forbliver skjult. Nu spørger barnet, hvis tur det 
lige har været, det næste barn i urets retning, hvilken ynd-
lingsgrøntsag, det har valgt i dag. Der spilles, indtil et barn 
gætter den rigtige grøntsag.

  
Nu er det den næste spiller i urets retning til at vælge en ynd-
lingsgrøntsag fra de resterende brikker.    

Afslutningen på spillet
Spillet slutter, når et barn har lagt sin tredje grøntsagsbrik foran sig 
med billedet op. Livretten er nu færdig. Barnet med de 3 indsam-
lede grøntsagsplader rører endnu en gang kraftigt rundt med gryde-
skeen i gryden. Nu er det tid til at servere retten på tallerkenen. 

Lad os komme i gang! 
Spilleretningen går med uret. Det ældste barn begynder og vælger
i hemmelighed en tilfældig grøntsagsbrik og lægger den foran
sig med bagsiden op. Man må også gerne kigge på flere grøntsags-
brikker. Men pas på: Barnet må ikke fortælle, hvilken grøntsag 
det har valgt.   
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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 situationer 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.

Spilidé 3: Hvor er min yndlingsgrøntsag?

Et første hukommelsesspil til sammenligning og identifikation af 
grøntsager   

Inden det går løs
Sæt dig med børnene omkring gryden. Låget ligger ved siden af 
gryden. Hvert barn vælger en træbrik med sin yndlingsgrøntsag og 
lægger den i gryden. Herefter kommer låget på gryden, så den er 
lukket. Bland grøntsagsbrikkerne med hundehovedet opad, og 
læg dem stablet ved siden af gryden, så alle børn nemt kan nå dem. 

Læg grydeskeen og resten af grøntsagsstykkerne klar.  
I dette spil er terningen ikke nødvendig. 

 

Spørg: Er træstykket, der passer til grøntsagerne, allerede i gryden?   

Vent på barnets svar: Ja eller nej

Kontrollér sammen med børnene:  

Gættede barnet rigtigt?

•    Ja? Super! Barnet får grøntsagsbrikken.  
Hvis den passende træbrik er i gryden, tager barnet den ud og 
lægger den ved siden af gryden sammen med de andre træbrikker. 
Hvis den ikke er i gryden, skal barnet lægge træbrikken i. 

 •    Nej? Det var ærgerligt. Næste gang lykkes det  
bestemt bedre. Barnet får desværre ikke en grøntsagsbrik. 
Træstykkerne bliver liggende, og den trukne grøntsagsbrik  
kommer ud af spillet.

Herefter kommer turen til det næste barn i urets retning og han 
tager den øverste brik fra bunken.

Afslutningen på spillet
Spillet slutter, når alle grøntsagsbrikkerne er fordelt. Så stabler 
børnene hver deres grøntsagsbrikker oven på hinanden. Barnet med 
den højeste bunke vinder. Hvis flere børn har samme højde, vinder 
de alle sammen.  

Tip: Spillet bliver sværere, hvis træstykkerne ved siden af gryden 
tildækkes med æskelåget eller tallerkenen. 

Og nu går det løs
Spilleretningen går med uret. Det ældste barn tager den øverste 
grøntsagsbrik fra bunken, viser den til alle andre og nævner den 
viste grøntsag.    

My Very First Games 

Let’s Cook

Three different cooking games: Assigning, guessing and remembering for 2 to 4 little chefs ages 2 and up.

Game Designer:   Markus Nikisch
Illustration:  Thies Schwarz
Game Developer:  Christiane Hüpper
Playtime:   Each game lasts about 5-10 minutes

Dear Parents,
We’re happy that you have chosen this game from the My Very First Games series. You’ve made a good choice that will give 
your child many different ways for them to develop through play. This rulebook will offer you plenty of tips for how you can 
discover the game components with your child. Children can develop a variety of skills and abilities during play: Recognition 
and assignment of objects, hand-eye coordination, fine motor skills, memory, language, and more.

In the first two games, the children are introduced to playing by the rules of a game with simple assigning and guessing tasks. 
In the process, playful descriptions of the rules aim to introduce your child to the world of role play and thus help them to 
better understand and implement the game‘s rules. The third game also requires the children to use their memories. This all-
ows children to be consistently challenged without losing heart. Above all, playing is a lot of fun! Learning happens naturally 
and almost on its own.

Wishing you lots of fun while playing and discovering together,

      Your Inventors for Children

Before the First Game
Please remove the sleeve and carefully pop the game components out of the punchboards. The sleeve, 
the frame of the punchboard with the      and the strips removed from the slots must be disposed of for 
safety reasons. They are not needed for the game.



EN
G

LI
SH

EN
G

LISH

24 25My Very First Games My Very First Games

Couvercle
poignée bleu foncé

élément de blocage Couvercle, poig-
née bleu foncé

1 marmite (3 éléments)

1 cuillère en bois

10 légumes en bois 

1 assiette

1 dé à symboles

couvercle

10 plaquettes de légumes

Matériel de jeu

Assemblage de la marmite :

La marmite et le couvercle ne seront à assembler qu‘une seule fois. 
Votre enfant jouera directement dans la boîte.

Préparez les éléments de jeu qui ont été détachés des plaques. 
Placez la partie inférieure de la boîte au milieu de la table. Prenez les 
quatre parois séparatrices orange, assemblez-les en les enfonçant comme 
sur l‘illustration et posez la grille ainsi obtenue dans la partie inférieure de 
la boîte      .  
Prenez ensuite le plateau représentant la marmite et la louche. Détachez 
le centre de la marmite qui deviendra une assiette. Placer ensuite le pla-
teau sur la boîte pour former la marmite      . 
Prenez la poignée bleu foncé. Repliez-la en son centre et insérez-la dans 
la fente du couvercle      . Puis, bloquez la poignée en plaçant l‘élément 
de blocage dans la fente prévue à cet effet.

Une fois la partie terminée, les parois de séparation restent assemblées dans le fond de la boîte, tout comme le couvercle et sa 
poignée. Vous n‘avez qu‘à ranger le matériel de jeu dans les différents compartiments de la grille et poser le plateau de jeu dessus. Vous 
pouvez placer la règle du jeu par-dessus le tout.
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Discover Free Play and Details
Your child can explore the game components during free play. Play 
along! Discover the world of the play kitchen and enjoy cooking to-
gether. Cooking is perfect for childhood role playing games. Prepare 
delicious dishes together and enjoy being served new creations by 
your child. Discover the pictures on the game components together 
and talk to your child about them. Ask your child what they recognize 
and encourage them to name the items. One example: “Look, we had 

that for lunch today didn’t we? Do you remember what it’s called? 
It’s a carrot.” Talk to them about what they’ve tasted or what they 
like most, e.g. “What do you like more, carrots or potatoes?” “What 
would you like to cook with?”

And just like that, you’re role playing with your child. 

 

Game 1: What are we cooking today? Little Master Chefs

A first matching game to recognize and name the vegetables.

Before Starting
Sit around the pot with the children. Place the lid on the pot. Spread 
the vegetable tiles with the vegetable sides face up next to the pot so 
that all children can reach them easily. 

Keep the wooden spoon, vegetable pieces, die and plate handy.

Tip: The pot can also be moved in front of the child whose turn it is.

Let’s Get Started
Take turns playing in a clockwise direction. The youngest child begins 
and rolls the die. 

Ask them:  What does the die show?

•   The star?  
     The child can choose the vegetable they like the most. They put  
     the chosen wooden piece into the pot and place the matching  
     vegetable tile in front of them.

•   A vegetable? Ask the child:  
     What do we call that vegetable? Can you tell us?
     Encourage the child to find the wooden piece and the tile showing      
     that vegetable. Then, they can take the lid off the pot and put the  
     wooden piece inside. The vegetable tile is placed face-down in  
     front of them.

Important: 
If an ingredient is rolled whose matching wooden pieces are both 
already in the pot, unfortunately the child cannot throw an ingredient 
into the pot and does not receive a tile. Instead, they can take the 
wooden spoon and stir the pot well three times.

Then it’s the next child’s turn.
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If you want to immerse your child in role playing even more, 
you can let them take the lid off the pot and then put it back on 
again after adding the wooden piece. If your child is not able to 
do this alone, you can initially play without a lid.  

Game 2: What do I like best? Little Guessing Chefs

End of the Game
The game ends once all the vegetable pieces are in the pot and all 
the tiles are distributed to the children. The child who put the last 
ingredient into the pot takes the wooden spoon, stirs everything one 
last time and then serves the dish on the plate. 
Everyone did a great job cooking!

Now each child stacks the tiles that they collected. The player with 
the highest stack wins. If several children have a stack that is the same 
height, they win together. 

 

An early guessing game to name vegetables.

Before Starting
Sit around the pot with the children. Place the lid on the pot. Dis-
tribute the vegetable tiles with the dog facing up next to the pot 
so that all children can reach them easily. 

Have the wooden spoon, vegetable pieces and plate handy. The die 
is not needed for this game variant.  

Now the other children must guess which vegetable the child has 
chosen. Encourage the child with the hidden vegetable to ask 
the child sitting next to them in a clockwise direction: What is 
my favorite vegetable today?

The child answers with a guess:  Your favorite vegetable is …!
Did the responding child guess correctly?  
•   Yes? Fantastic, good job!  The hidden vegetable tile is shown  
     to all children. The child places the matching wooden piece in  
     the pot and stirs it well once. The child who guessed correctly 
     may place the vegetable tile face-up in front of them as a 
     reward. Step by step you cook a delicious vegetable stew 
     together...

•   No? What a pity! But it’s OK.  The selected vegetable tile  
     remains face-down. Now the child whose turn it is asks the next  
     child in a clockwise direction to guess which vegetable they have  
     chosen today. 

     Play continues until a child guesses the right vegetable.  

  

Then it’s the turn of the next child in a clockwise direction, who 
chooses their favorite vegetable from the remaining tiles. 

End of the Game
The game ends when a child has a third vegetable tile face-up in 
front of them. Their favorite dish is now ready. The child who has 
collected 3 vegetable tiles stirs the pot one last time with the woo-
den spoon. Now the meal can be served on the plate.  

Let’s Get Started
Take turns playing in a clockwise direction. The oldest child begins, 
secretly selects any vegetable tile and places it in front of them. 
They may look at several vegetable tiles before selecting one. But 
be careful: The child must not say which vegetable they have 
chosen.  

Winning and losing is part of playing! The winner is proud as punch. Other players might 
be sad, disappointed and sometimes even angry. Respond to your child in any situation, 
celebrate with them or comfort them. Children who have just lost need assurance and need 
to know that there is another chance for them to do better in the next game. This makes 
them emotionally able to cope with the ups and downs in life.

Game 3: Where is my favorite vegetable?

A first memory game to compare and recognize vegetables. 

Before Starting
Sit around the pot with the children. The lid is placed next to the 
pot. Each child selects one of their favorite wooden vegetable pieces 
and places it in the pot. The lid is then placed on the pot to close it. 
Shuffle the vegetable tiles with the dog facing up and place them 
in a stack next to the pot so that all children can reach them easily. 

Keep the wooden spoon and the other vegetables pieces handy. 

The die is not needed for this game variant. 

 

Ask them: Is the wooden vegetable that matches the vegetable tile 
already in the pot? 

Wait for the child’s response: Yes or no.

Everybody checks together: 

Did the child guess correctly?

•   Yes? Fantastic!  Give the child the vegetable tile. 
     If the matching wooden piece is in the pot, the child takes it out  
     and places it with the other wooden pieces next to the pot. If it is  
     not in the pot, the child puts the wooden piece into the pot. 

•   No? What a pity. Maybe it’ll work out better next time.   
     Unfortunately, the child does not receive a vegetable tile. The  
     wooden pieces remain where they are and the vegetable tile that 
     was drawn is removed from the game.

Then the next child in a clockwise direction has their turn and takes 
the top tile from the stack.

End of the Game
The game ends when all of the vegetable tiles have been distribu-
ted. Then the children stack all their vegetable tiles on top of each 
other. The player with the highest stack wins. If several children 
have a stack that is the same height, they win together. 

Tip: The game can be made more difficult by covering the wooden 
pieces next to the pot with the box lid or the plate. 

Let’s Get Started
Take turns playing in a clockwise direction. The oldest child takes 
the top vegetable tile from the stack, shows it to the others and 
names the vegetable pictured.  
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Deckel
dunkelblauer Griff

Sperrelement
Deckel &
dunkelblauer Griff

1 Spiel-Kochtopf (3-teilig)

1 Kochlöffel

10 Gemüsestücke aus Holz
1 Teller

1 Symbolwürfel

Deckel

10 Gemüseplättchen

Spielmaterial

Zusammenbau des Kochtopfs:

Der Spiel-Kochtopf und der Deckel müssen nur einmal für das Spiel 
zusammengesteckt werden.

Halten Sie das ausgelöste Spielmaterial bereit. 
Stellen Sie den leeren Schachtelboden in die Tischmitte. Nehmen Sie die 
vier orangefarbenen Trennwände, stecken Sie diese wie abgebildet zu-
sammen und legen Sie das entstandene Gitter in den Schachtelboden     .  
Darauf legen Sie nun den Spielplan mit der abgebildeten Schöpfkelle      . 
Nehmen sie den dunkelblauen Griff. Falten Sie ihn einmal in der Mitte 
und stecken Sie ihn durch den Schlitz im Deckel      . 

Nach dem Spielen verbleiben die Trennwände zusammengesteckt im Schachtelboden und auch der Deckel bleibt zusammengesteckt. 
Verteilen Sie das Spielmaterial in den Fächern und legen Sie den Spielplan darauf. Der montierte Griff passt umgedreht perfekt in das 
Loch im Spielplan. Die Anleitung können Sie darüberlegen.

1 2
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Kleine Köche

Drei abwechslungsreiche Kochspiele: Zuordnen, raten und erinnern für 2 – 4 Spieler ab 2 Jahren.

Autor:   Markus Nikisch
Illustration: Thies Schwarz
Redaktion:  Christiane Hüpper
Spieldauer: je Spiel 5 – 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 können. Beim Spielen werden unterschiedliche Fähigkeiten und Fertig-
keiten Ihres Kindes gefördert: Erkennen und Zuordnen von Objekten, Auge-Hand-Koordination, Feinmotorik, Gedächtnis und 
Sprache.
In den ersten beiden Spielen werden die Kinder über einfaches Zuordnen und Raten an das 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. Im dritten Spiel wird zusätzlich das Gedächtnis der Kinder 
angesprochen. So werden die Kinder stetig gefordert, verlieren dabei aber nicht den Mut. Vor allem macht das Spielen eines: 
viel Spaß! Lernen geht ganz nebenbei und fast von allein.

Viel Vergnügen beim gemeinsamen Spielen und Entdecken wünschen

Ihre Erfinder für Kinder

Vor dem ersten Spiel
Bitte entfernen Sie die Banderole und drücken Sie das Spielmaterial vorsichtig aus den Tableaus. Die 
Banderole, die Rahmen der Tableaus mit dem       und die herausgetrennten Streifen aus den Schlitzen 
müssen sicherheitshalber entsorgt werden. Sie werden für das Spiel nicht benötigt.
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Freies Spiel und Details entdecken
Im freien Spiel beschäftigt sich Ihr Kind mit dem Spielmaterial. Spielen 
Sie mit! Entdecken Sie gemeinsam die Welt der Spielküche und des 
Kochens. Gerade das Thema Kochen eignet sich hervorragend für 
kindliche Rollenspiele. Bereiten Sie gemeinsam leckere Gerichte zu 
und freuen Sie sich, wenn Ihr Kind Ihnen tolle Kreationen serviert. Ent-
decken Sie zusammen die Abbildungen des Spielmaterials und spre-
chen Sie mit Ihrem Kind darüber. Fragen Sie ihr Kind, was es erkennt 

und wie es genannt wird. Ein Beispiel: „Schau mal, das gab es doch 
heute zum Mittagessen. Weißt du, wie es heißt? Das ist eine Möhre.“ 
Reden Sie mit ihm, was es schon einmal gegessen hat oder was ihm 
besonders gut schmeckt, z.B.: „Was schmeckt dir besser, die Möhre 
oder die Kartoffel?“ „Womit möchtest du denn etwas kochen?“ So 
sind Sie schon mitten im Rollenspiel mit Ihrem Kind. 

Spiel 1: Was kochen wir heute? Kleine Meisterköche

Ein erstes Zuordnungsspiel zum Erkennen und Benennen der Gemüsestücke

Bevor es losgeht
Setzen Sie sich mit den Kindern um den Spiel-Kochtopf herum. Legen 
Sie den Deckel auf den Kochtopf. Verteilen Sie die Gemüseplättchen 
mit der Gemüseseite nach oben neben dem Kochtopf, sodass alle 
Kinder sie gut erreichen können. 

Legen Sie den Kochlöffel, die Gemüsestücke, den Würfel und den 
Teller bereit.

Tipp: Der Kochtopf kann während des Spiels auch zum Kind, das  
         gerade an der Reihe ist, hingeschoben werden.

Jetzt geht’s los
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Das jüngste Kind beginnt und 
würfelt. 

Fragen Sie:  Was zeigt der Würfel?

•   Den Stern? 
     Jetzt darf sich das Kind aussuchen, welches Gemüse es am   
     liebsten mag. Es wirft das entsprechende Holzteil in den   
     Topf und legt das passende Gemüseplättchen vor sich.

•   Ein Gemüse? Fragen Sie das Kind: 
     Wie heißt das Gemüse? Magst du es uns sagen?
     Ermuntern Sie das Kind, das zum Gemüse passende Holzteil  
     und Gemüseplättchen zu nehmen. Dann darf es den Deckel  

      vom Kochtopf nehmen und wirft das Holzteil hinein. Das   
      Gemüseplättchen legt es verdeckt vor sich.

Wichtig: 
Sollte einmal eine Zutat gewürfelt werden, deren passende Holzteile 
beide schon im Kochtopf liegen, kann das Kind leider keine Zutat in 
den Kochtopf werfen und bekommt auch kein Plättchen. Stattdes-
sen darf es den Kochlöffel nehmen und dreimal kräftig im Kochtopf 
rühren.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe.

Wenn Sie Ihr Kind noch etwas mehr ins Rollenspiel eintauchen 
lassen möchten, lassen Sie es doch den Deckel vom Kochtopf 
abnehmen und nach dem Hinzufügen des Holzteils wieder 
verschließen. Kann Ihr Kind das noch nicht alleine, können Sie 
natürlich zunächst auch ohne Deckel spielen.  

Spiel 2: Was mag ich am liebsten? Kleine Rate-Köche   

Ende des Spiels
Sind alle Gemüsestücke im Topf und damit die Plättchen an die Kinder 
verteilt, endet das Spiel. Das Kind, das die letzte Zutat in den Topf ge-
worfen hat, nimmt den Kochlöffel, rührt noch einmal kräftig um und 
serviert das Gericht auf dem Teller. 
Das haben wir aber toll gekocht!

Jedes Kind stapelt jetzt seine gesammelten Plättchen aufeinander. Das 
Kind mit dem höchsten Stapel gewinnt. Haben mehrere Kinder gleich 
hohe Stapel, gewinnen sie gemeinsam. 
 

Ein erstes Ratespiel zum Benennen der Gemüsestücke. 

Bevor es losgeht
Setzen Sie sich mit den Kindern um den Spiel-Kochtopf herum. 
Legen Sie den Deckel auf den Kochtopf. Verteilen Sie die Gemüse-
plättchen mit dem Hundekopf nach oben neben dem Kochtopf, 
sodass alle Kinder sie gut erreichen können. 

Legen Sie den Kochlöffel, die Gemüsestücke und den Teller bereit. 
Der Würfel wird bei dieser Spielidee nicht benötigt.

Jetzt müssen die anderen Kinder erraten, welches Gemüse sich das 
Kind ausgesucht hat. 

Ermuntern Sie das Kind, das im Uhrzeigersinn neben ihm 
sitzende Kind zu fragen: Was ist heute mein Lieblingsgemüse?

Das Kind antwortet und rät: Dein Lieblingsgemüse ist …!
Hat das antwortende Kind richtig geraten?  
•   Ja? Super, toll gemacht! Das geheime Gemüseplättchen wird   
     allen Kindern gezeigt. Das Kind legt das dazu gehörige Holzteil  
     in den Topf und rührt einmal kräftig um. Das Kind darf das  
     Gemüseplättchen als Belohnung offen vor sich ablegen. So wird  
     nach und nach ein leckerer Gemüseeintopf gekocht …

•   Nein? Schade, aber auch nicht schlimm! Das ausgesuchte  
     Gemüseplättchen bleibt verdeckt. Jetzt fragt das Kind, welches  
     gerade an der Reihe war, das im Uhrzeigersinn nächste Kind,  
     welches Lieblingsgemüse es sich heute ausgesucht hat. Es wird  
     so lange gespielt, bis ein Kind das richtige Gemüse erraten hat.  

Jetzt ist das im Uhrzeigersinn nächste Kind an der Reihe und sucht 
sich ein Lieblingsgemüse aus den übrigen Plättchen aus.

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald ein Kind sein drittes Gemüseplättchen offen 
vor sich abgelegt hat. Das Lieblingsgericht ist jetzt fertig. Das Kind 
mit den 3 gesammelten Gemüseplättchen rührt noch einmal kräftig 
mit dem Kochlöffel im Kochtopf. Jetzt darf es das Gericht auf dem 
Teller servieren. 

Jetzt geht’s los
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Das älteste Kind beginnt und 
sucht sich geheim ein beliebiges Gemüseplättchen aus und legt 
es vor sich ab. Es darf sich dazu auch mehrere Gemüseplättchen 
ansehen. Aber aufgepasst: Das Kind darf nicht sagen, welches 
Gemüse es sich ausgesucht hat. 
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Gewinnen und verlieren ... beides gehört zum Spielen dazu! Wer gewinnt, ist stolz wie ein 
Schneekönig. Wer 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 gerade 
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.

Spielidee 3: Wo ist mein Lieblingsgemüse?

Ein erstes Memospiel zum Vergleichen und Erkennen der 
Gemüsesorten. 

Bevor es losgeht
Setzen Sie sich mit den Kindern um den Kochtopf herum. Der 
Deckel liegt neben dem Topf. Nacheinander wählt jedes Kind 
genau ein Holzteil seines Lieblingsgemüses aus und legt es in den 
Topf. Anschließend kommt der Deckel auf den Kochtopf, sodass 
er verschlossen ist. Mischen Sie die Gemüseplättchen mit dem 
Hundekopf nach oben und legen Sie diese gestapelt neben dem 
Kochtopf bereit, sodass alle Kinder sie gut erreichen können. 

Legen Sie den Kochlöffel und die restlichen Gemüsestücke bereit. 
Der Würfel wird bei dieser Spielidee nicht benötigt. 

Fragen Sie: Ist das zum Gemüse passende Holzteil bereits im Topf? 

Warten Sie auf die Antwort des Kindes: Ja oder nein.

Überprüfen Sie gemeinsam mit den Kindern: 

Hat das Kind richtig geraten?

•   Ja? Super! Das Kind erhält das Gemüseplättchen. Ist das passende  
    Holzteil im Topf, nimmt das Kind das Holzteil heraus und legt  
    es zu den anderen Holzteilen neben den Topf. Ist es nicht im  
    Topf, steckt das Kind das Holzteil hinein. 

•  Nein? Wie schade. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt  
    besser. Das Kind erhält leider kein Gemüseplättchen. Die Holz- 
    teile bleiben an Ort und Stelle liegen und das gezogene Gemüse- 
    plättchen kommt aus dem Spiel.

Anschließend ist das im Uhrzeigersinn nächste Kind an der Reihe 
und nimmt das oberste Plättchen vom Stapel.

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald alle Gemüseplättchen verteilt sind. Dann 
stapeln die Kinder jeweils alle ihre Gemüseplättchen aufeinander. 
Das Kind mit dem höchsten Stapel gewinnt. Haben mehrere Kinder 
gleich hohe Stapel, gewinnen sie gemeinsam. 

Tipp: Das Spiel wird schwieriger, wenn die neben dem Topf liegen-
den Holzteile mit dem Schachteldeckel oder dem Teller verdeckt 
werden.Jetzt geht’s los

Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Das älteste Kind nimmt das 
oberste Gemüseplättchen vom Stapel, zeigt es allen anderen und 
benennt das abgebildete Gemüse.  



Hyvät lapset ja vanhemmat
Onko jokin HABA-pelin osa kadonnut hauskan pelituokion jälkeen niin, ettei  
osaa löydy enää mistään? Ei huolta! Osoitteessa www.haba-play.com/ersatzteile 
voitte tiedustella, onko osa vielä saatavilla

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-play.com/ersatzteile och fråga om biten kan levereras.

Kjære barn, kjære foreldre,
Mangler det plutselig ett og annet etter en livlig spillomgang? Ikke noe problem!  
På www.haba-play.com/ersatzteile kan du sjekke om delen fortsatt kan bestilles.

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-play.com/ersatzteile. 

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-play.com/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-play.com/ersatzteile können Sie nachfragen, ob das Teil  
noch lieferbar ist.
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