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Habermaass-spel nr 3293

Mina första spel
Färger & former 

En rolig spelsamling för 1 - 3 barn från 2 år.

Redaktionell bearbetning: HABA
Design: Jutta Neundorfer
Spellängd: ca 10 minuter

Mycket nöje!
15 träbitar 

1 färgtärning
1 formtärning
3 spelplaner
1 spelanvisning 
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Kära föräldrar,
detta spel bjuder på många och roliga aktiviteter för barnet:

• Fritt spel utan regler för de minsta
• Tärningsspel 1: “Vilka färger har min blomsteräng?“
• Tärningsspel 2: “Vilka former passar till min fjäril?“

Mycket nöje!

Din uppfinnare för barn
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Spelmöjlighet: fritt spel 
I det fria spelet främjas de finmotoriska förmågorna, och barnen får lära sig färger och
former: de tar tag i spelmaterialet, som är speciellt utformat för barnhänder, och lägger
träbitarna på lämpliga färgfält i blommorna, resp. i de utstansade formfälten i fjärilarna.
Spela med! Prata om träbitarnas färger och former och träna barnets språk, hörsel,
kreativitet och leksinne.

Tärningsspel 1: “Vilka färger har min 
blomsteräng?“

Varje barn tar en spelplan och lägger den med blomsterängen uppåt framför sig på
bordet. Placera de 15 träbitarna och färgtärningen i mitten av bordet. Överblivna
spelplaner, samt formtärningen, behövs inte och kan läggas tillbaka i lådan

Så här spelar Du
Den som kan klappa händerna högst, får börja. Om ni inte kan enas,
börjar det minsta barnet att kasta tärningen.

Finns det någon ledig blomma på din äng i den färg som tärningen visar?
• Ja?

Jättebra, då får du ta en träbit med passande färg från mitten av bordet 
och lägga den på tillhörande blomma på din äng. Formen spelar ingen roll.

• Nej?
Du får tyvärr inte ta någon träbit.

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

Slut på spelet
Spelet är slut så snart som ett barn har lagt en träbit på alla blommor på sin äng.
Detta barn vinner spelet.
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Tärningsspel 2: “Vilka former passar till 
min fjäril?“

Varje barn tar en spelplan och lägger den med fjärilen uppåt framför sig på bordet.
Placera de 15 träbitarna och formtärningen i mitten av bordet. Överblivna spelplaner,
samt färgtärningen, behövs inte och kan läggas tillbaka i lådan.

Så här spelar Du
Den som snabbast kan vrida sig i cirkeln, får börja. Om ni inte kan enas,
börjar det minsta barnet att kasta tärningen.

Finns det ett ledigt fält i din fjäril, med den form som du har slagit med
tärningen?
• Ja?

Jättebra, du får ta en träbit med denna form från mitten av bordet,
och lägga i den i tillhörande formfält i din fjäril. Färgen spelar ingen roll.

• Nej?
Du får tyvärr inte ta någon träbit.

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

Slut på spelet
Spelet är slut så snart som ett barn har lagt en träbit i alla formfält i sin fjäril.
Detta barn vinner spelet.
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Presenter

Barnsmycken

Barnkammaren

Barn lär sig förstå sin omvärld 
genom lek och spel.
HABA ledsagar dem med spel och 
leksaker som väcker deras nyfikenhet,
med fantasifulla möbler, trivsamma 
tillbehör, smycken, presenter och 
mycket mer. För små upptäckare 
behöver stora idéer.

Baby & småbarn

Uppfinnare
för barn




