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Habermaaß-peli nro 3377

Korvanmetsästys

Pelikokoelma, jossa on pieniä, isoja ja kirjavia korvia.
2–4:lle 3–12-vuotiaalle lapselle. 

Pelin idea: Brigitte Pokornik
Kuvitus: Antje Flad
Pelin kesto: kukin n. 5–10 minuuttia

”Vedä korvastani”, kissa naukuu pienelle koiralle. 
”Mutta varovasti!” Koira vetää yhdestä korvasta hyvin
varovasti. ”Hei, se on minun korvani!”, karhu murisee. 
”Kissan korva on aivan eri muotoinen!”
”Se ei ole ollenkaan niin helppoa”, koira valittaa 
epätoivoisena. ”Ehkäpä joku voi auttaa minua?”

Pelin sisältö
 9 eläinkorttia
 21 puukorvaa
 1 pussi
 1 peliohje

Hyvät vanhemmat,
näytä lapsille pelimateriaali ennen ensimmäistä peliä.
Ottakaa ensin siniset korvat pelistä pois. Kaikki muut 
korvat tulevat pussiin. 
Katsokaa yhdessä kortteja ja kertokaa, mitä eläimiä 
näette ja mitä ääniä ne päästävät.
Antakaa lasten vetää puukorvat säkistä. Tarkastelkaa 
korvia yhdessä ja auttakaa lapsia laittamaan oikeat 
värit sopiviin koloihin.
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1. Minun korvani, sinun korvasi
2–3:lle korvien etsijälle 3 ikävuodesta lähtien.

Kenellä on niin hyvä onni ja hyvä tunto sormissa, 
että voi vetää omille eläimilleen sopivat korvat säkistä?

Pelin valmistelu
Jokainen lapsi valitsee itselleen kolme eläinkorttia, joissa eläimillä on eri-
laiset korvat: yhdellä eläimellä tulee olla kolmikulmaiset, 
toisella pyöreät ja kolmannella soikeat korvat. 
Jos peliä pelataan kaksistaan, muut kortit laitetaan sivuun.
Laita kolme sinistä korvaa sivuun: niitä ei tarvita tässä pelissä. Kaikki muut 
korvat tulevat pussiin.

Pelin kulku
Pelin aloittaa se, jolla on isoimmat korvat. Jos ette osaa päättää, nuorin 
pelaaja aloittaa ja vetää kaksi korvaa säkistä.

• Sopiiko yksi vai sopivatko jopa molemmat korvat muotonsa
 ja värinsä puolesta eläimeen, joka on kortissasi?
 Saat laittaa kaikki sopivat korvat eläinkortin koloon.

• Korvat, jotka eivät sovi mihinkään eläimeen, 
 laitetaan takaisin pussiin.

Anna pussi pelaajalle, joka on seuraavana vasemmalla 
puolellasi. Hän yrittää myös vetää kaksi korvaa, jotka 
sopivat hänen eläimiinsä.  

Pelin loppu
Peli loppuu, kun yksi pelaaja on kerännyt kolmen oman eläimen kaikki 
korvat. Tämä pelaaja voittaa ja on ”suuri korvanmetsästäjä”.

Vaihtoehto kärsimättömille korvien etsijöille
Nyt saa vetää kolme eikä vain kaksi korvaa.  
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Omiin eläinkortteihin 
sopivien korvien 

tunnistaminen käsin

Otetaan 3 korttia

Kaikki paitsi siniset
 korvat pussiin

Vedetään 2 korvaa

Sopivatko korvat? 
Laitetaan omaan korttiin

Korvat eivät sovi? 
Takaisin pussiin

Kaikki omien eläinten 
korvat löydetty = voitto
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2. Jäniksellä on pitkät korvat
2–4 lapselle 4 vuoden iästä lähtien.

Kenellä on niin paljon onnea ja hyvä tunto sormissa, 
että voi kerätä eniten eläimiä?

Pelin valmistelu
Laittakaa kaikki eläinkortit vierekkäin pöydälle. 
Kaikki korvat – myös kolme sinistä – tulevat pussiin.
Vedetään yksi korva ja laitetaan sopivaan eläinkorttiin.

Pelin kulku
Pelin aloittaa se, joka pystyy parhaiten heiluttamaan korvia.
Jos ette pysty päättämään, isoin lapsi aloittaa.

Vedä korva säkistä ja laita se sopivaan eläinkorttiin.  

• Oletko vetänyt sinisen korvan? 
 Sopivaa korttia ei löydy. Laita se takaisin pussiin.

• Onko eläimellä molemmat korvat? 
 Palkkioksi saat kortin ja korvat, jotka voi laittaa eteesi pöydälle. 

Anna pussi eteenpäin, ja seuraava pelaaja vasemmalla on 
vuorossa.

Pelin loppu
Peli loppuu, kun viimeiselläkin eläimellä on molemmat 
korvat. 
Se pelaaja voittaa, jolla on eniten eläinkortteja, ja on 
kaikkien aikojen suurin ”korvanmetsästäjä”.
Jos useammalla pelaajalla on yhtä paljon kortteja, 
he voittavat yhdessä. 
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Kerätään eläimiä

Kortit keskelle pöytää, 
korvat pussiin, vedetään 
1 korva, laitetaan korttiin

Vedetään 1 korva,
laitetaan korttiin

Sininen korva = pussi

Kortti täysi? Otetaan 
kortti ja korvat

Eniten kortteja = voittaja
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3. Tik, tak, eläin
2–4 taktikolle 5 vuoden iästä lähtien.

Se voittaa, joka pystyy asettamaan korttien kolmoisrivin viimeisen korvan.

Pelin valmistelu
Eläinkortit sekoitetaan ja levitetään neliöksi, jossa on kolme 
kolmen kortin riviä. Siniset korvat laitetaan sivuun, kaikki muut tulevat 
pussiin.

Pelin kulku
Onko jollakin teistä yksi eläinkorteissa esitetty eläin? Sinä saat 
aloittaa. Jos ette pysty päättämään, vanhin lapsi aloittaa.

Vedä korva pussista ja laita se sopivaan eläinkorttiin. 
Sen jälkeen on seuraava pelaaja vasemmalla vuorossa.

Tärkeää: 
Peräjälkeen ei saa vetää kahta samanlaista korvaa. Jos näin 
kuitenkin käy, toinen korva laitetaan takaisin pussiin, ja 
seuraava pelaaja on vuorossa.

Pelin loppu
Heti kun yhden rivin (pystysuoran, vaakasuoran, diagonaalisen) kolmessa 
kortissa on korvat, peli on loppu.
Viimeisen korvan paikoilleen laittanut pelaaja voittaa pelin.

Vaihtoehto
Pelistä tulee taktisempaa, kun myös siniset korvat otataan mukaan.

• Se joka vetää sinisen korvan, saa laittaa sen sopivaan koloon.
• Kun joku myöhemmin vetää tähän paikkaan kuuluvan korvan,   
hän saa vaihtaa sen. 
• Pelaaja laittaa sinisen korvan uuteen, sopivaan paikkaan. 
• Jos paikkaa ei ole vapaana, korva otetaan pois pelistä.
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Asetetaan kolmoisrivi

Kortit sekoitetaan,
 3 korttia laitetaan 

3 riviin, korvat pussiin

Vedetään korvat,
 laitetaan korttiin

Kolme korttia yhdessä 
rivissä täynnä = voitto

Peli sinisten
korvien  kanssa
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Habermaaß-spel nr 3377

Dra mig i örat

En spelsamling med små, stora och färgglada öron.
För 2 - 4 barn mellan 3 - 12 år.

Spelidé: Brigitte Pokornik
Illustration: Antje Flad
Spellängd: vardera ca 5 - 10 minuter

„Dra mig i örat“ säger katten till den lilla hunden. 
„Men försiktigt!” Alldeles försiktigt drar hunden i det ena örat.
„Men du, det där är ju MITT öra!” brummar björnen. 
„Kattens öra ser ju alldeles annorlunda ut!”
„Men det är så svårt” gnäller hunden förtvivlat. 
„Kanske finns det någon som kan hjälpa mig?”

Spelinnehåll
 9 djurkort
 21 trä-öron
 1 påse
 1 spelanvisning

Kära föräldrar, 
Gå igenom spelmaterialet med barnet innan den första 
omgången spelas. Ta först bort de blåa öronen ur spelet. 
Alla övriga öron stoppas i påsen. 
Titta på korten tillsammans och gå igenom vilka djur som
finns, och hur de låter. Låt barnet dra upp träöronen ur 
påsen. Titta på öronen tillsammans och hjälp barnet att 
passa ihop färgerna och att placera bitarna i lämpliga 
utstansningar.
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1. Mina öron, Dina öron
För 2 och 3 små öronletare från 3 års ålder.

Vem kan - med litet tur och skicklighet - först dra upp de öron ur påsen 
som passar till djuren som han eller hon har?

Spelförberedelser
Varje barn letar rätt på tre djurkort där man ser djur med olika form på 
öronen: ett djur skall ha trekantiga öron, ett andra djur skall ha runda 
öron, och det tredje djuret skall ha ovala öron. 
Om bara två barn spelar, lägger man de övriga djurkorten åt sidan.
Lägg de tre blåa öronen åt sidan: de behövs inte för detta spel. Alla övriga 
öron hamnar i påsen.

Spela så här
Barnet med de största öronen börjar. Om ni inte kan komma 
överens, börjar det yngsta barnet och drar två öron ur påsen.

• Passar formen och färgen på ett, eller t.o.m. båda öronen,
 till ett djur som Du har liggande framför Dig?
 Du får lägga alla passande öron i djurkortets utstansning.

• Öron som inte passar till något av Dina djur lägger 
 Du tillbaka i påsen.

Ge påsen till nästa barn i medsols ordning. 
Detta barn försöker nu att dra två öron som passar till något
av det egna djuren. 

Slut på spelet
Så snart som ett barn har samlat ihop alla öron till de egna
tre djuren, är spelet slut, och detta barn vinner och blir 
„Stora öronmästaren“.

Variant för otåliga örondragare
Man får dra inte bara två, utan tre öron vardera.. 
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Känn efter vilka öron 
som passar till de egna 

djurkorten

Ta 3 kort

Alla utom blåa
 öron i påsen

Dra 2 öron

Passar öronen?
 Lägg dem på det egna 
kortet (de egna korten)

Passar inte öronen? 
Tillbaka i påsen

Du har hittat alla öron till 
de egna djuren = vinst 
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2. Haren har långa öron
För 2 - 4 barn från 4 års ålder.

Vem kan samla flest djur med litet tur och skicklighet?

Spelförberedelser
Lägg alla djurkort bredvid varandra på bordet. 
Alla öron – även de tre blåa – läggs i påsen.
Man drar ett valfritt öra och lägger det på ett passande djurkort..

Spela så här
Det barn som bäst kan vifta på öronen, får börja. Om ni inte kan komma 
överens, börjar det största barnet.

Dra ett öra ur påsen och lägg det på ett passande djurkort.  

• Har Du dragit ett blått öra?
 Det finns inget passande kort. Lägg tillbaka örat i påsen.

• Har djuret nu fått bägge öronen?  
 Som belöning får Du plocka upp kortet och öronen och
 lägga dem framför Dig. 

Sedan skickar Du påsen vidare och det barn som sitter närmast
i medsols ordning står på tur.

Slut på spelet
Spelet är slut så fort som det sista djuret har fått sina bägge öron och 
ligger framför ett barn. Det barn som har flest djurkort vinner och blir den 
största „öronexperten“. Om flera barn har lika många kort, vinner de 
tillsammans.  
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Samla djur

Korten i mitten av bor-
det, öron i påsen, dra 1 
öra, lägg på kortet

Dra 1 öra, 
lägg det på kortet

Blått öra = påsen

Kortet färdigt? 
Ta kort och öron

Flest kort = vinst
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3. Tick, Tack, Djur
För 2 - 4 små taktiker från och med 5 års ålder.

Den som kan lägga det sista örat i en rad med tre kort, vinner.

Spelförberedelser
Djurkorten blandas och läggs ut till en kvadrat i tre rader med tre kort i 
varje rad. De blåa öronen läggs åt sidan, alla övriga läggs i påsen. 

Spela så här
Har någon av er ett av de djur som visas på något av djurkorten?
Då får den spelaren börja. Om ni inte kan komma överens, får 
det äldsta barnet börja.

Dra ett öra ur påsen och lägg det på ett passande kort. 
Sedan är det nästa barn i medsols ordning som står på tur.

OBS: 
det är inte tillåtet att dra två ören med samma form direkt efter varandra. 
Om det i alla fall skulle inträffa, lägger man det andra örat tillbaka i påsen 
och så är det nästa barns tur direkt.

Slut på spelet
Så snart som tre kort i en rad (lodrätt, vågrätt eller diagonalt) 
har försetts med öron, är spelet slut.
Det barn som lade det sista örat vinner.

Variant
Litet mer taktiskt blir det om man tar med även de blå öronen i spelet.

• Den som drar ett blått öra, får lägga det i en ledig passande   
utstansning.
• Den som sedan drar det öra som hör till denna plats, får byta   
ut det. 
• Spelaren lägger det blåa örat direkt på en ny plats som passar. 
• Om det inte finns någon ledig plats mer, plockas örat bort ur   
spelet.
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Lägg rader om tre

Blanda kort,
lägg i 3 rader med

 3 kort vardera,
öron i påsen

Dra öron, lägg på kort

Tre kort klara i en rad 
= vinst

Spel med blåa öron
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Habermaaß spill nr. 3377

Dra meg i øret!

Et spill om små, store og fargerike ører.
For 2 - 4 barn fra 3 - 12 år.

Spillidé: Brigitte Pokornik
Illustrasjon: Antje Flad
Spillets varighet: alt etter spill ca. 5 – 10 minutter

„Dra meg i øret“, mjauer katten til den lille hunden. 
„Men forsiktig!“ Ganske varsomt trekker hunden i et øre.
„Hei, det er mitt øre!“, brummer bjørnen. 
„Kattens øre har jo en helt annen form!“
„Det er slett ikke så enkelt“, klynker hunden fortvilet. 
”Kanskje finnes det noen, som kan hjelpe meg?”

Spillets innhold
 9 Dyrekort
 21 Treører
 1 Liten pose
 1 Spilleveiledning

Kjære foreldre, 
gjør barnet ditt kjent med spillemateriellet før det første spillet.
Ta derfor de blå ørene ut av spillet først. Alle andre 
ører puttes inn i den lille posen. 
Dere må se på kortene sammen og snakke om hvilke dyr 
som er å se og hvilke lyder de gjør.
La barnet ditt trekke treørene ut av posen. Se på ørene sammen 
og hjelp barnet ditt ved å tilordne dem etter farger og ved å 
legge dem inn i de passende utstansingene.
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1. Mine ører, dine ører
For 2 og 3 små øresøkere fra 3 år.

Hvem er det som har litt flaks og fingertuppfølelse, og kan trekke de rikti-
ge ørene for sine dyr ut av posen som førstemann?

Forberedelse til spillet
Hvert barn velger ut tre dyrekort, hvor det vises dyr med 
forskjellige former på ørene. Et dyr skal ha trekantede, 
det andre runde og det tredje ovale ører. 
Hvis bare to barn spiller, blir de øvrige dyrekortene lagt til side.
Legg de blå ørene til side: De trenges ikke for dette spillet. 
Alle andre ører puttes inn i den lille posen.

Spillets gang
Barnet med de største ørene begynner. Hvis dere ikke kan bli enige, da 
begynner det yngste barnet og trekker to ører ut av posen.

• Passer ett, eller til og med begge ørene i form og farge 
 til et dyr som du har liggende framfor deg?
 Du har lov til å legge alle passende ører i utstansingen
 på dyrekortet.

• Ører som ikke passer til noen av dyrene dine, legger du
 tilbake i posen.

Gi posen videre til det neste barnet som følger i urviserens retning. 
Det forsøker også å trekke to ører som passert til et av sine egne dyr. 

Spillets slutt
Spillet er avsluttet, så snart et barn har samlet alle ørene for 
sine egne tre dyr. Dette barnet vinner og er den 
”Store øretrekkmesteren”.

Variant for utålmodige øretrekkere
Det kan trekkes ikke bare to, men tre ører om gangen. 

12

føle etter ørene som
passer til de egne 

dyrekortene

3 Ta kortene

alle ørene puttes inn i 
posen, unntatt de blå

2 Trekke ører!

Passer ørene? 
Legg dem på det 
egne kortet(ene) 

Ørene passer ikke? 
Tilbake i posen

alle ører for de egne 
dyrene ble funnet 

= seier 
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2. Haren har lange ører
For 2 - 4 barn fra 4 år.

Hvem har litt flaks og fingertuppfølelse og samler de fleste dyrene?

Forberedelse til spillet
Legg alle dyrekortene ved siden av hverandre på bordet. 
Alle ørene – også de tre blå – kommer i posen.
Et vilkårlig øre blir trukket og lagt på det passende dyrekortet.

Spillets gang
Det barnet, som kan vifte med ørene, begynner. Hvis 
dere ikke kan bli enige, begynner det største barnet.

Trekk et øre ut av posen og legg det på det passende dyrekortet.  

• Har du trukket ut et blått øre? 
 Det finnes ingen passende kort. Legg det tilbake i posen igjen.

• Har det avbildede dyret begge ørene nå?
 Som belønning har du lov til å ta kortet og ørene og legge   
 dem ned framfor deg. 

Deretter gir du posen videre, og det er neste barnet sin tur
(i urviserens retning).

Spillets slutt
Spillet er avsluttet, så snart også det siste dyret har begge 
ørene og nå ligger framfor et barn.
Barnet med de fleste dyrekortene vinner og er den største ”Øreeksperten“.
Hvis flere barn har like mange kort, vinner de samlet. 
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Samle dyr

Kortene midt på bordet, 
ørene i posen, trekk 1 
øre, legg det på kortet

Trekk 1 øre, 
legg det på kortet

blått øre = pose

Kort komplett?
Ta kort & ører

de fleste kortene
= seier
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3. Tikk, takk, dyr
For 2 - 4 små taktikere fra 5 år.

Den som kan legge det siste øret i en tredobbelt kortrekke, vinner.

Forberedelse til spillet
Dyrekortene blir blandet og lagt til et kvadrat i tre rekker med tre kort 
hver. De blå ørene blir lagt til side, alle andre kommer i posen.  

Spillets gang
Har noen av dere et av dyrene som er avbildet på dyrekortene? 
Du har lov til å begynne. Hvis dere ikke kan bli enige, da begynner det eldste 
barnet.

Trekk et øre ut av posen og legg det på det passende kortet. 
Deretter står barnet som følger i urviserens retning for tur.

Viktig: 
Det er ikke tillatt å trekke to ører som har samme form, direkte etter hve-
randre. Skulle det likevel skje, kommer det andre øret 
tilbake i posen og det neste barnet står for tur.

Spillets slutt
Så snart tre kort i en rekke (loddrett, vannrett, eller diagonalt) er komplett 
med ører, avsluttes spillet.
Barnet som har lagt det siste øret, vinner spillet.

Variant
Det blir noe mer taktisk, når de blå ørene er med i spillet.

• Den som trekker et blått øre, kan legge det i den ledige 
 utstansingen.
• Den som senere trekker øret som passer til denne plassen,
 kan bytte det ut. 
• Det blå øret legger spilleren straks på en ny, passende plass. 
• Hvis ikke noen plass er ledig, blir øret tatt ut av spillet.
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Legg tredobbelt rekke

Bland kortene, legg dem 
på bordet i tre rekker à 3 

kort, ørene i posen

Trekk ører, 
legg på kortet

tre kort i en 
rekke komplett 

= seier

Spill med blå ører
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Habermaaß-spel Nr.3377

Træk mig i øret!

En samling af spil med små, store og kulørte ører.
Til 2 - 4 børn fra 3 – 12 år.

Spilleidé: Brigitte Pokornik
Illustration: Antje Flad
Spilletid: hver ca. 5 - 10 minutter

„Træk mig i øret“, mjaver katten til den lille hund. 
„Men forsigtigt!” Meget forsigtigt trækker hunden i et øre.
„Hov, det er da mit øre!”, brummer bjørnen. „Kattens øre 
har da en helt anden form!”
„Det er slet ikke så let”, klynker hunden fortvivlet. 
„Måske er der nogle, der kan hjælpe mig?”

Spilindhold
 9 dyrekort
 21 træører
 1 pose
 1 spillevejledning

Kære forældre 
Gør dit barn fortroligt med spillematerialet inden det første spil.
Fjern derfor først de blå ører fra spillet. Alle de andre ører kommer
i posen. 
Se i fællesskab på kortene og tal med barnet om, hvilke dyr det er,
og hvilke lyde de laver.
Lad dit barn tage ører ud af posen. Se på ørerne i fællesskab og hjælp dit barn 
med at bestemme farven på øret, og derefter med
at lægge ørerne i de passende udstansninger.
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1. Dine ører, mine ører
For 2 og 3 små øresøgere fra 3 år.

Hvem trækker først med lidt held og fintfølenhed de rigtige
ører til sit dyr op af posen?

Spilleforberedelse
Hver spiller vælger tre dyrekort, dyrene skal have forskellig 
øreform: Et dyr skal have trekantede, det andet dyr runde 
og det tredje ovale ører. 
Hvis der kun er to spillere, lægges de resterende kort til side.
Læg de tre blå ører til side: De skal ikke bruges i dette spil. 
Alle de andre ører kommer i posen.

Spilleforløb
Barnet med de største ører begynder. Hvis I ikke kan blive enige om, hvem 
det er, begynder den yngste spiller og trækker to ører fra posen.

• Passer et eller endda begge ører i form og farve til et af de
 dyr, du har liggende foran dig?
 Så må du lægge alle passende ører i dyrekortets udstansning.

• Ører, der ikke passer til nogen af dine dyr, 
 lægger du tilbage i posen.

Giv posen med uret videre til det næste barn. 
Dette barn forsøger også at trække to ører, 
der passer til sine egne dyr. 

Spilleafslutning
Så snart et barn har samlet alle ørerne til sine tre dyr, 
er spillet slut. Dette barn vinder og er den 
„store øretrækkemester”.

Variant til utålmodige øretrækkere
Der må trækkes tre ører hver gang. 
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Føl dig frem til de 
passende ører til 

dine egne dyr

Tag 3 kort

Læg alle ører i posen 
undtagen de blå

Træk 2 ører

Passer ørerne? 
Læg dem på 

dine egne kort 

Passer ørerne ikke? 
Så tilbage i posen 

med dem

Hvis man har fundet 
alle ører til sine egne dyr 

= vinder 

D
A
N
S
K



2. Haren har lange ører
Til 2 - 4 børn fra 4 år.

Hvem samler med lidt held og fintfølenhed de fleste dyr?

Spilleforberedelse
Læg alle dyrekortene ved siden af hinanden på bordet. 
Alle ørerne – også de tre blå – kommer i posen.
Der trækkes et vilkårligt øre, og det lægges på det passende 
dyrekort.

Spilleforløb
Det barn, der er bedst til at vippe med ørerne, begynder. 
Hvis I ikke kan blive enige, begynder det ældste barn.

Træk et øre fra posen og læg det på det passende dyrekort. 

• Har du trukket et blåt øre? 
 Der er ikke noget passende kort. Læg det tilbage i posen.

• Har det afbildede dyr nu begge ører? 
 Til belønning må du tage kortet og ørerne og lægge dem   
 foran dig. 

Derefter giver du posen videre med uret, og så er det næste 
barns tur.

Spilleafslutning
Spillet er slut, så snart det sidste dyr også har sine ører og 
ligger foran barnet. 
Barnet med de fleste dyrekort vinder og er den store 
„øreekspert”.
Har flere børn lige mange kort, vinder de i fællesskab. 
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Samle dyr

Kortene lægges på 
midten af bordet, 
ørerne er i posen, 
træk et øre, 
læg det på kortet

Træk 1 øre, 
læg det på kortet

Blåt øre = pose

Kortet er fuldt? 
Behold kort & ører

De fleste kort = vinder
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3. Tik, Tak, Dyr
Til 2 - 4 små taktikere fra 5 år.

Den, der kan lægge det sidste øre i en 3-korts række, vinder spillet.

Spilleforberedelse
Dyrekortene blandes og lægges til en kvadrat i tre rækker med tre kort i 
hver. De blå ører lægges væk, alle andre kommer i posen. 

Spilleforløb
Har du selv et af dyrene på dyrekortene derhjemme? Så må du begynde. 
Hvis I ikke kan blive enige, begynder det ældste barn.

Træk et øre fra posen og læg det på det rigtige kort. 
Derefter er det næste barns tur med urets retning.

Vigtigt: 
Det er ikke tilladt, at trække to ører med samme form lige efter hinanden. 
Sker det alligevel, lægges det andet øre tilbage i posen, og så er det næste 
barns tur.

Spilleafslutning
Så snart, man har fyldt tre kort på række (lodret, 
vandret eller diagonalt) med ører, er spillet slut.
Det barn, der har lagt det sidste øre, vinder spillet.

Variant
Det bliver lidt mere taktisk, hvis de blå ører er med i spillet.

• Den der trækker et blåt øre, må lægge det i en passende
 tom udstansning.
• Den, der senere trækker det øre, der ellers hører til på 
 denne plads, må udskifte det. 
• Spilleren lægger straks det blå øre på en anden, passende   
 plads. 
• Er der ikke flere tomme pladser, tages øret ud af spillet.

Læg 3-korts rækker

Bland kortene, 
læg dem ud i 

3 rækker à 3 kort, 
ørerne er i posen

Træk et øre, 
læg det på kortet

Tre kort på række
= vinder

Spil med blå ører
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Habermaaß game nr. 3377

Ear Tug

A game collection about small, large and colorful ears.
For 2 to 4 players ages 3 - 12.

Author: Brigitte Pokornik
Illustrations: Antje Flad
Length of the game: each approx. 5 - 10 minutes 

”Take a tug at my ears” the cat meows to the little dog.
“But be careful!” Softly the dog pulls on an ear.
“Hey, but that’s my ear!” the bear growls. “The ear of 
the cat is a completely different shape!”
“It’s not that easy”, the dog whimpers desperately. 
“Maybe somebody can help me?”

Contents
 9 animal cards
 21 wooden ears
 1 little bag
 1 set of game instructions

Dear parents:
Before playing, acquaint your child with the game material.
First take the blue ears off the game and put all the other 
ears in the little bag.
Together take a look at the cards and talk about what 
animals are there and what kind of sound they make.
Let your child pick the wooden ears out of the bag. Study
the ears together and help your child classify them by color
and insert them into the corresponding dips.
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1. My ears, your ears
For 2 and 3 little ear searchers aged 3 and up.

Who will be the first, with a bit of luck and fine feeling, to
pull out of the bag the corresponding ears for their animals?

Preparation of the game
Each player chooses three animal cards showing animals 
with different shapes of ear: one animal should have 
triangular, the second round and the third oval ears.
If there are only two players, the remaining animal cards 
are put aside.
Also put aside the three blue ears, they are not needed 
for this game. All the other ears are put into the bag.

How to play
The player with the biggest ears starts. If you cannot agree 
the youngest player starts and pulls two ears out of the bag.

• Does one or even both ears match with the shape and 
 color of one of the animals in front of you?
 You can insert all fitting ears into the dips or the animal card.

• You have to put back into the bag all ears that do not
 match with any of your animals.

Pass on the bag to the next player in a clockwise direction.
They also will try to pull out two ears which match one of 
their animals. 

End of the game
As soon as a player has collected all ears for their three animals, the game 
ends. This player wins and is the “Big ear puller”

Variation for impatient ear pullers
Not only two, but three ears can be pulled out of the bag 
each time. 

find out by touch 
the ears cor-responding 

to one’s animal cards

take 3 cards

all ears into the bag 
except the blue ones

pull out 2 ears

Ears fit?
Place on one’s card(s)

Ears don’t fit? 
Back into bag

all ears for one’s
 animals found 

= victory
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2. The hare has long ears
For 2 - 4 players ages 4 and up.

Who will, with a bit of luck and fine feeling, collect the
most animals?

Preparation
Place all animal cards next to each other on the table.
All ears -including the blue ones- are put into the bag.
Any ear is pulled out and placed onto the corresponding
animal card.

How to play
The player who is best at moving their ears starts. 
If you can’t agree, the tallest player starts.

Pull one ear out of the bag and place it on the corresponding
animal card. 

• Did you pull out a blue ear? 
 There is no corresponding card. Place it back into the bag.

• Has the animal now both ears? 
 As a reward you take the card and ears and place them in   
 front of you. 

Then you pass on the bag and it’s the turn of the next player
in a clockwise direction.

End of the game
The game ends as soon as the last animal has both their ears
and lies in front of a player.
The player with the most animal cards wins and is the greatest “ear 
expert”. If various players have the same amount of cards, they win tog-
ether. 
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collect animals

cards into center of 
table, ears into bag,
pull out 1 ear, 
place on card

pull out 1 ear, 
place on card

blue ear = bag

Card completed? 
Take card and ears

most cards = victory
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3. Tic, tac – animal
For 2 - 4 little tactical players ages 5 and up.

Whoever will place the last ear in a row of three cards, wins the game.

Preparation
The animal cards are shuffled and laid out in a square of three rows each 
with three cards. Put aside the blue ears, all the other ears are kept in the 
little bag.

How to play
Does anyone of you own one of the animals shown on the cards? You may 
start. If you can’t agree, it’s the oldest player who starts.

Pull an ear out of the bag and put it on the corresponding card. Then it’s the 
turn of the next player in a clockwise direction.

Important: 
It is not permitted to pull out two ears of the same shape one after ano-
ther. If that happens, the second ear is put back into 
the bag and it is immediately the turn of the next player.

End of the game
As soon as three cards in a row (vertical, horizontal, diagonal)
are provided with ears, the game ends.
The player who placed the last ear, wins the game.

Variation
The game gets more tactical when the blue ears are brought into game.

• Whoever pulls out a blue ear may put it into a corresponding   
dip which is still free.
• The one who later on pulls out the corresponding ear for that   
dip can exchange it.
• The blue ear is immediately placed into another suitable dip.
• If there is no dip available, the ear is taken off the game.

complete rows 
of three

shuffle cards,
arrange 3 rows of 3 
cards, ears into bag

pull ear, 
place on card

three cards in a row
= victory

game with blue ears
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Habermaaß-Spiel Nr. 3377

Ohren ziehen!

Eine Spielesammlung rund um kleine, große und bunte Ohren.
Für 2 - 4 Kinder von 3 bis 12 Jahren.

Spielidee: Brigitte Pokornik
Illustration: Antje Flad
Spieldauer: je ca. 5 - 10 Minuten

„Zieh mal an meinem Ohr“, miaut die Katze dem kleinen Hund
 zu. „Aber vorsichtig!” Ganz sanft zieht der Hund an einem Ohr.
„He, das ist aber mein Ohr!”, brummt da der Bär. „Das Ohr der 
Katze hat doch eine ganz andere Form!”
„Das ist gar nicht so einfach”, winselt der Hund verzweifelt. 
„Vielleicht gibt es ja jemanden, der mir helfen kann?”

Spielinhalt
 9 Tierkarten
 21 Holzohren
 1 Säckchen
 1 Spielanleitung

Liebe Eltern, 
machen Sie Ihr Kind vor dem ersten Spiel mit dem Spielmaterial 
vertraut.
Nehmen Sie dazu bitte zunächst die blauen Ohren aus dem Spiel. 
Alle anderen Ohren kommen in das Säckchen. 
Betrachten Sie die Karten gemeinsam und besprechen Sie, welche
Tiere zu sehen sind und welche Laute sie machen.
Lassen Sie Ihr Kind die Holzohren aus dem Säckchen ziehen. Sehen 
Sie sich die Ohren gemeinsam an und unterstützen Sie Ihr Kind beim
farblichen Zuordnen und Einlegen in die passenden Ausstanzungen.
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1. Meine Ohren, deine Ohren
Für 2 und 3 kleine Ohrensucher ab 3 Jahren.

Wer zieht mit etwas Glück und Fingerspitzengefühl zuerst 
die passenden Ohren für seine Tiere aus dem Säckchen?

Spielvorbereitung
Jedes Kind sucht sich drei Tierkarten aus, auf denen Tiere 
mit unterschiedlichen Ohrformen zu sehen sind: Ein Tier soll 
dreieckige, das zweite runde und das dritte ovale Ohren haben. 
Spielen nur zwei Kinder, so werden die übrigen Tierkarten beiseite gelegt.
Legt die drei blauen Ohren beiseite: Sie werden für dieses Spiel nicht benö-
tigt. Alle anderen Ohren kommen in das Säckchen

Spielablauf
Das Kind mit den größten Ohren beginnt. Wenn ihr euch nicht einigen 
könnt, dann beginnt das jüngste Kind und zieht zwei Ohren aus dem 
Säckchen.

• Passt eines oder passen sogar beide Ohren in Form und Farbe   
zu einem Tier, das du vor dir liegen hast?
 Du darfst alle passenden Ohren in die Ausstanzung der   
 Tierkarte legen.

• Ohren, die zu keinem deiner Tiere passen, 
 legst du zurück in das Säckchen.

Gib das Säckchen an das im Uhrzeigersinn folgende Kind weiter. 
Es versucht nun ebenfalls, zwei Ohren zu ziehen, die zu einem der eigenen 
Tiere passen. 

Spielende
Sobald ein Kind alle Ohren für die eigenen drei Tiere gesammelt hat, endet 
das Spiel. Dieses Kind gewinnt und ist der „Große Ohrenziehmeister”.

Variante für ungeduldige Ohrenzieher
Es dürfen nicht nur zwei, sondern jeweils drei Ohren gezogen 
werden. 
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die zu den eigenen 
Tierkarten passenden 

Ohren erfühlen

3 Karten nehmen

alle bis auf blaue
 Ohren ins Säckchen

2 Ohren ziehen

Ohren passen?
Auf eigene 

Karte(n) legen 

Ohren passen nicht? 
Zurück ins Säckchen

alle Ohren für die
 eigenen Tiere gefunden 

= Sieg 
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2. Der Hase hat lange Ohren
Für 2 - 4 Kinder ab 4 Jahren.

Wer sammelt mit etwas Glück und Fingerspitzengefühl die 
meisten Tiere?

Spielvorbereitung
Legt alle Tierkarten nebeneinander auf den Tisch. 
Alle Ohren – auch die drei blauen – kommen in das Säckchen.
Ein beliebiges Ohr wird gezogen und auf die passende Tierkarte gelegt.

Spielablauf
Das Kind, das am besten mit den Ohren wackeln kann, beginnt. Wenn ihr 
euch nicht einigen könnt, dann beginnt das größte Kind.

Ziehe ein Ohr aus dem Säckchen und lege es auf die passende Tierkarte. 

• Hast du ein blaues Ohr hervorgezogen? 
 Es gibt keine passende Karte. Lege es in das Säckchen zurück.

• Hat das abgebildete Tier nun beide Ohren? 
 Zur Belohnung darfst du die Karte und die Ohren nehmen und  vor 
dir ablegen. 

Anschließend gibst du das Säckchen weiter und das im Uhrzeigersinn fol-
gende Kind ist an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet, sobald auch das letzte Tier beide Ohren hat und nun vor 
einem Kind liegt. 
Das Kind mit den meisten Tierkarten gewinnt und ist der größte 
„Ohrexperte”. Haben mehrere Kinder gleich viele Karten, gewinnen sie 
gemeinsam. 
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Tiere sammeln

Karten in Tischmitte,
Ohren ins Säckchen,
1 Ohr ziehen, 
auf Karte legen

1 Ohr ziehen, 
auf Karte legen

blaues Ohr = Säckchen

Karte komplett?
Karte & Ohren nehmen

die meisten Karten
= Sieg
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3. Tic, Tac, Tier
Für 2 - 4 kleine Taktiker ab 5 Jahren.

Wer das letzte Ohr einer Karten-Dreierreihe legen kann, gewinnt.

Spielvorbereitung
Die Tierkarten werden gemischt und zu einem Quadrat in drei Reihen mit 
jeweils drei Karten ausgelegt. Die blauen Ohren 
werden beiseite gelegt, alle übrigen kommen in das Säckchen. 

Spielablauf
Besitzt jemand von euch eines der auf den Tierkarten abgebildeten Tiere? 
Du darfst beginnen. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann beginnt das 
älteste Kind.

Ziehe ein Ohr aus dem Säckchen und lege es auf die passende Karte. 
Danach ist das im Uhrzeigersinn folgende Kind an der Reihe.

Wichtig: 
Es ist nicht erlaubt, direkt nacheinander zwei Ohren derselben Form zu zie-
hen. Passiert es dennoch, kommt das zweite Ohr zurück in das Säckchen 
und sofort ist das nächste Kind an der Reihe.

Spielende
Sobald drei Karten in einer Reihe (senkrecht, waagerecht oder
diagonal) mit Ohren belegt sind, endet das Spiel.
Das Kind, das das letzte Ohr gelegt hat, gewinnt das Spiel.

Variante für ungeduldige Ohrenzieher
Etwas taktischer wird es, wenn auch die blauen Ohren im Spiel sind.

• Wer ein blaues Ohr zieht, darf es in eine freie passende
 Ausstanzung legen.
• Wer später das Ohr zieht, das an diesen Platz gehört, 
 darf es austauschen. 
• Das blaue Ohr legt der Spieler sofort an einen neuen, 
 passenden Platz. 
• Ist kein Platz mehr frei, so wird das Ohr aus dem Spiel
 genommen.
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Dreierreihe legen

Karten mischen, 
in 3 Reihen

à 3 Karten auslegen,
Ohren ins Säckchen

Ohr ziehen, 
auf Karte legen

drei Karten in einer
 Reihe komplett 

= Sieg

Spiel mit blauen Ohren
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Børn forstår verden gennem leg.
HABA hjælper dem på vej med leg og 
legetøj, som vækker deres nysgerrighed, 
med fantasifulde møbler, tilbehør, smykker, 
gaver og meget andet. Fordi små opdagere 
behøver store idéer.

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.

Lapset oppivat ymmärtämään
maailmaa leikkien. HABA auttaa heitä 
siinä heidän mielenkiintonsa herättävin 
pelein ja leluin, mielikuvituksellisin 
huonekaluin, mukavin varustein, koruin, 
lahjoin ja monella muulla tavalla. Sillä 
pienet keksijät tarvitsevat hyviä ideoita.

Barn forstår verden gjennom lek 
HABA følger barnas utvikling med spill og 
leketøy som vekker deres nysgjerrighet, 
med fantasifulle møbler, koselig tilbehør, smyk-
ker, presanger og mye mer. Fordi 
små oppdagere trenger store ideer.

Elämyksiä lapsille
Upplevelser för barn · Oppfinner for barn · Opfinder for børn

Inventive Playthings for Inquisitive Minds · Erfinder für Kinder

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

Children learn about the world 
through play. HABA makes it easy for 
them with games and toys which arouse curi-
osity, with imaginative furniture, 
delightful accessories, jewelry, gifts and 
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

Vauvat & pikkulapset

Baby & småbarn

Baby & småbørn

Infant Toys

Baby & Kleinkind

Lahjat

Presenter

Presanger

Gaver

Gifts

Geschenke

Lastenhuone

Barnkammaren

Barneværelse

Børneværelse

Children’s room

Kinderzimmer

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und 
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit 
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum 
Wohl füh len, Schmuck, Geschenken und 
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.
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Lasten korut

Barnsmycken

  Barnesmykker

Børnesmykker

Children’s jewelry

Kinderschmuck




