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Mina första spel
Sätt ihop & bygg



Habermaaß-Spiel Nr. 3291

Mina första spel
Sätt ihop & bygg  
En rolig spelsamling för 1 till 3 barn från 2 år. 

Redaktionell bearbetning: HABA
Design: Jutta Neundorfer
Spellängd: ca. 10 Minuten

Spelinnehåll
 1 byggplatta
 6 klossar 
 2 tygflaggor
 1 färgtärning
 1 spelanvisning

Kära föräldrar,
detta spel ger barnet många olika spelmöjligheter:

  • Fritt spel utan regler för de minsta
  •   Tärningsspel 1: “Sten på sten“
  •   Tärningsspel 2: “Nu river vi!“

Mycket nöje vid byggandet och spelandet!

Din uppfinnare för barn
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Spelmöjlighet: fritt spel  
I det fria spelet främjas de finmotoriska förmågorna: barnen tar tag i spelmaterialet, 
speciellt utformat för barnhänder, och sätter fast klossarna på byggplattans båda pinnar.
Spela med! Prata med barnet om klossarnas färg och form, och uppmuntra språk, hörsel, 
kreativitet och leklust hos barnet.

Tärningsspel 1: “Sten på sten“ (för 2 barn)

Varje barn får en borg av vardera tre klossar i färgerna gult, blått och rött, 
samt en flagga (se bilden) och lägger alltihop framför sig. 
Byggplattan ställs upp i mitten av bordet. Bestäm vem som får använda 
vilken stav,   och håll färgtärningen klar.

Så här spelar Du
Den som var på en borg senast, får börja. 
Om ni inte kan enas, börjar det yngsta barnet 
att kasta tärningen.

Var och en försöker att bygga upp sin borg 
först. I vilken ordning som klossarna måste 
byggas upp på pinnarna framgår av bilden.

Har du fått upp färgen på den kloss som 
du måste sätta fast på pinnen nästa gång?
• Ja?
  Jättebra! Ta klossen och sätt den på pinnen. 

• Nej?
  Synd! Tyvärr får du inte sätta någon kloss på din pinne.

Turen går sedan till det andra barnet, som får kasta tärningen.

Slut på spelet
Spelet är slut så snart som ett barn har byggt upp sin borg. 
Detta barn vinner spelet.
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Tärningsspel 2: “Nu river vi!“ (för 2 bis 3 barn)

Montera alla klossar – se sidan 4 – på pinnarna på byggplattan. Håll färgtärningen redo. 

Så här spelar Du
Den som kan stå längst på ett ben, får börja. Om ni inte kan enas, 
börjar det minsta barnet att kasta tärningen. 

Har du kastat färgen på en kloss som sitter längst upp? 
•    Ja?
    Jättebra, du får ta bort klossen från pinnen och lägga klossen framför dig.

•    Nej?
    Synd! Du får tyvärr inte plocka bort någon kloss från pinnarna.
 
OBS:  Om det sitter två klossar med samma färg längst upp, 

får du välja ut någon av dem.

Turen går sedan medsols till nästa barn, som får kasta tärningen.

Slut på spelet
Spelet är slut när det inte längre finns någon kloss på pinnarna. 
Barnet som har flest klossar vinner. Vid oavgjort vinner barnen tillsammans. 
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Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

Presenter

Barnsmycken

Barnkammaren

Barn lär sig förstå sin omvärld 
genom lek och spel.

Baby & småbarn

Uppfinnare

för barn




