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Minun Ensimmäinen Pelini
Väripyramidi

Hauska pelikokoelma 1 - 3 lapselle 2 vuoden iästä lähtien.

Pelin tekijä: Haru Bartel
Muotoilu: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Pelin kesto:  n.10 minuuttia

Hyvät vanhemmat,

Tämä perheen pienimmille tarkoitettu ensipeli tukee lapsen hienomotorisia 
valmiuksia sekä silmien ja käsien yhteistyötä. Lapset pelaavat vapaamuotoisessa
pelissä värikkäillä kääpiöpaloilla. Pinoa palat yhdessä lapsesi kanssa yhdeksi tai 
useammaksi pinoksi ja kehittäkää näin lapsen motorisia taitoja. Noppapeleissä
lapsi johdatetaan sääntöjen mukaan pelattavien pelien maailmaan.
Pelaa mukana! Puhu pienistä kääpiöistä, satumaailmasta, luonnosta sekä sen 
väreistä ja kehitä siten lapsen puhetta, kuuloa, luovuutta ja peli-iloa.

Paljon peli-iloa!

Lasten oma keksijä!

Pelin sisältö
3 housupalaa

3 pääpalaa

3 hattupalaa

3 pelilautaa (kuvitettu molemmin puolin)

1 arpatikku ”pilvet”

1 arpatikku ”kääpiöt”

1 peliohje
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Peli 1: Takaisin pienten kääpiöiden maahan!

Ensimmäinen väri- ja muotopeli.

Pelin idea
Kaikki pienet kääpiöt ovat yhdessä sikin sokin. Ne haluavat kuitenkin mennä takaisin
piiloon kääpiöiden maahan. Kuka saa ensimmäisenä kolme kääpiön osaa pelilaudalleen?

Pelin valmistelu
Jokainen pelaaja valitsee pelilaudan ja laittaa sen eteensä pöydälle kehyksetön puoli
ylöspäin. Laita puuosat ja arpatikku ”kääpiöt” keskelle pöytää. Ylimääräisiä pelilautoja ja
arpatikkua ”pilvet” ei tarvita ja ne laitetaan takaisin laatikkoon.
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Pelin kulku
Peliä pelataan vuorotellen myötäpäivään. Pienin saa aloittaa. Jos ette osaa päättää, nuorin 
pelaaja aloittaa ja heittää arpatikkua.

Mitä arpatikku näyttää?

• Housut, pää tai myssy?

Jos arvottu muoto on vielä vapaana pelilaudallasi, voit ottaa sopivan puuosan ja laittaa 
sen sille tarkoitettuun kenttään. Ole tarkkana, että löydät palaasi vastaavan muodon 
pelilaudaltasi!

Jos arpatikussa näkyy muoto, jonka olet jo laittanut pelilaudallesi, et valitettavasti voi 
ottaa puuosaa. Vuoro siirtyy seuraavalle.

• Tähdet?

Katso, mitä muotoja on vielä vapaina pelilaudallasi, ota vastaava puuosa ja laita se
sopivaan muotoon.

Sen jälkeen vuorossa on seuraava pelaaja, joka heittää arpatikkua.

Pelin loppu
Peli loppuu, kun pelaaja on saanut pelilautansa kolmeen kenttään sopivan puuosan.
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Peli 2: Yhdessä kotiin!

Ensimmäinen yhteistoimintapeli, jossa lapset voittavat aina.

Pelin idea
Kaikki pienet kääpiöt ovat sikin sokin. Haluatte viedä ne yhdessä kotiin. Kun viimeinen 
kääpiö on päässyt kotiin, kaikki lapset juhlivat kääpiöiden kotiinpaluuta ja taputtavat 
hurraten käsiään.

Pelin valmistelu
Laittakaa pelilaudat kehyspuoli ylöspäin eteenne, niin että kaikki lapset ylettyvät hyvin 
pelilautoihin. Asettakaa puuosat ja arpatikku ”pilvet” keskelle pöytää.
Arpatikkua ”kääpiöt” ei tarvita tässä pelissä. Se laitetaan takaisin laatikkoon.
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Pelin kulku
Peliä pelataan vuorotellen myötäpäivään. Pelaaja, joka osaa taputtaa käsillään kaikkein
nopeimmin, saa aloittaa. Jos ette osaa päättää, nuorin pelaaja aloittaa ja heittää 
arpatikkua.

Mitä arpatikku näyttää?

• Pilvi?

Hienoa, kotiin siitä! Laita sopiva puuosa arvotun värin mukaisesti pelilaudalle sille 
tarkoitettuun kohtaan.

Jos arpatikussa on väri, jonka väristä puuosaa ei ole enää pöydän keskellä, pieni
kääpiö on jo päässyt kotiin. Sen vuoksi et ikävä kyllä voi ottaa puuosaa. Vuoro siirtyy 
seuraavalle.

• Tähdet?

Nyt voit ottaa minkä tahansa puuosan pöydän keskeltä ja laittaa sopivalle pelilaudalle.

Sen jälkeen vuorossa on seuraava pelaaja, joka heittää arpatikkua.

Pelin loppu
Peli päättyy, kun kaikilla pelilaudoilla on kaikki värikkäät kääpiöt koottuina. Lapset juhlivat 
yhdessä kääpiöiden kotiinpaluuta ja taputtavat hurraten käsiään.

Vinkki:

Jos haluatte kuitenkin päättää, kuka on pelin voittaja, voitte pelata peliä myös seuraavin 
muutoksin:

Kun laitat viimeisen kääpiön puuosan pelilaudalle, saat ottaa tämän pelilaudan 
palkinnoksi. Voittaja on se, jolla on eniten pelilautoja.
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Peli 3: Kääpiökuningas Villen luo!

Ensimmäinen väripyramidi.

Pelin idea
Pienet kääpiöt ovat piiloutuneet kääpiömaahan. Heitä ei juuri huomaa. Yhtäkkiä 
kääpiökuningas Ville kutsuu heitä. Mikä kääpiö on koottu ensimmäiseksi pöydän keskelle 
väripyramidiksi?

Pelin valmistelu
Jokainen pelaaja valitsee pelilaudan ja laittaa sen eteensä pöydälle kehyksetön puoli
ylöspäin. Laittakaa jokaiseen kenttään jokin sopiva puuosa. Arpatikku ”kääpiöt” tulee 
pöydän keskelle.
Ylimääräisiä pelilautoja ja arpatikkua ”pilvet” ei tarvita. Ne laitetaan takaisin laatikkoon.
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Pelin kulku
Peliä pelataan vuorotellen myötäpäivään. Pelaaja, joka osaa mennä kyykkyyn kaikkein
nopeimmin, saa aloittaa. Jos ette osaa päättää, nuorin pelaaja aloittaa ja heittää 
arpatikkua.

Mitä arpatikku näyttää?

• Housut, pää tai myssy?

Hienoa! Ota seuraava sopiva puuosa kuvastasi ja kokoa
värikkäitä kääpiötä oikeassa järjestyksessä pöydän keskelle!
Jotta kääpiöistä tulee kauniita, voitte koota ne vain 
oikeassa järjestyksessä: Ensin housut, sitten pää ja lopuksi 
myssy. Väripyramidi on valmis!
Jos arpatikku näyttää muotoa, jonka olet jo ottanut 
kuvastasi tai jota et saa vielä laittaa paikoilleen, et voi ottaa 
muotoa. Vuoro siirtyy seuraavalle

• Tähdet?

Hienoa! Ota seuraava puuosa pelilaudaltasi ja jatka pienen kääpiösi kokoamista 
edelleen pöydän keskelle. Jos et ole vielä aloittanut kokoamista, voit laittaa housupalan 
keskelle pöytää.

Sen jälkeen vuorossa on seuraava pelaaja, joka heittää arpatikkua.

Pelin loppu
Peli päättyy, kun yksi lapsista on koonnut kääpiönsä väripyramidiksi pöydän keskelle. 
Tämä pelaaja on pelin voittaja!
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Mina första spel
De tre pysslingarna

En rolig samling läggspel för 1 - 3 barn från 2 års ålder.

Upphovsman: Haru Bartel
Design: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Speltid:  ca 10 minuter

Kära föräldrar,

Detta spelmaterial, som är tillverkat speciellt för barnhänder, främjar barnets 
finmotorik och samordning mellan ögon och händer. I det fria spelet leker 
barnen med pysslingarna. Stapla pysslingarna tillsammans med barnen till ett
eller flera färgglada torn och öva barnets motorik. I de tre tärningsspelen får
barnet stifta bekantskap med regler. Spela med barnet! Prata om pysslingar, 
sagor, natur och färger, och stimulera barnets språk, hörsel, kreativitet och 
leklust.

Mycket nöje

Din uppfinnare för barn!

Spelinnehåll
3 pysslingbyxor

3 pysslinghuvuden

3 pysslingmössor

3 spelplaner (tryckta på bägge sidor)

1 tärningsstav "moln"

1 tärningsstav "pysslingar"

1 spelanvisning
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Spel 1: Tillbaka till pysslinglandet!

Ett första läggspel för de små.

Spelidé
Alla pysslingar ligger utspridda i en enda röra. Men de vill tillbaka till pysslinglandet för 
att kunna gömma sig där. Vem blir först med att samla ihop tre pysslingdelar på sin 
spelplan? 

Förberedelser
Varje barn tar en spelplan och lägger den framför sig med sidan utan ram uppåt. Placera
träbitarna och tärningsstaven "pysslingar" mitt på bordet. Överfl ödiga spelplaner och
tärningsstaven "moln" behövs inte för detta spel, och kan läggas tillbaka i kartongen.
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Spela så här
Ni spelar i tur och ordning medsols. Den som är minst får börja. Om ni inte kan komma 
överens, får den yngsta spelaren börja slå tärningsstaven.

Vad visar tärningsstaven på ovansidan?

• Byxorna, huvudet eller mössan?

Perfekt! Om din spelplan har ett tomt fält som passar in på den form som tärningen
visar, kan du ta den passande träbiten och lägga den på fältet.

Om tärningen visar en form som du redan har lagt in i din bild, får du tyvärr inte ta 
någon träbit

• Stjärnan?

Se efter vilka former på din spelplan som fortfarande är fria. Ta en passande träbit och 
lägg den på passande form.

Sedan är det nästa barns tur att slå tärningen.

Spelet är slut
Spelet är slut när ett barn har lagt ut rätt träbit på alla tre fälten på sin spelplan, och 
därmed vunnit.
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Spel 2: Hemåt allihop!

Ett första pysslingspel i samarbete, där barnen alltid vinner.

Spelidé
Alla pysslingar ligger i en enda röra. Ni vill tillsammans ta hem dem. Så snart som den 
sista pysslingen har kommit hem igen, blir alla barn jätteglada och klappar händerna.

Förberedelser
Lägg spelplanerna med ramsidan uppåt framför er så att alla barn kommer åt dem. Lägg 
träbitarna och tärningsstaven "moln" mitt på bordet.
Tärningsstaven "pysslingar" behövs inte för detta spel och kan läggas tillbaka i
kartongen.
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Spela så här
Ni spelar i tur och ordning medsols. Den som kan klappa händerna snabbast, får börja. 
Om ni inte kan komma överens, får den yngsta spelaren börja slå tärningsstaven.

Vad visar tärningsstaven på ovansidan?

• Ett moln?

Perfekt, iväg hemåt! Lägg en passande träbit på motsvarande ställe på spelplanen med 
den visade färgen.

Om tärningsstaven visar en färg som inte någon av träbitarna på bordet har, har 
pysslingen redan kommit hem. Då får du inte ta någon träbit.

• Stjärnan?

Ta en valfri träbit från mitten av bordet och lägg den på passande spelplan. 

Sedan är det nästa barns tur att slå tärningen.

Spelet är slut
Spelet är slut när alla pysslingar är helt kompletta på alla spelplaner, och alltså har 
kommit hem. Alla barn fi rar att pysslingarna har kommit hem, och klappar händerna.

Tips:

Om ni vill utse en vinnare bland er, kan ni spela spelet men med följande ändringar:
När du lägger den sista träbiten till en pyssling på en spelplan, får du som belöning ta 
den spelplanen och lägga den framför dig. Vinnare är det barn som har fl est spelplaner 
framför sig.
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Spel 3: Iväg till pysslingkungen Nisse!

Ett första pysslingsstapelspel.

Spelidé
Pysslingarna gömmer sig i pysslinglandet, och de syns knappt. Plötsligt ropar
pysslingkungen Nisse på dem. Vilken pyssling blir först staplad på bordet?

Förberedelser
Varje barn tar en spelplan och lägger den framför sig med sidan utan ram uppåt. Placera
en valfri passande träbit i varje fält. Lägg tärningsstaven "pysslingar" mitt på bordet. 
Överfl ödiga spelplaner och tärningsstaven "moln" behövs inte för detta spel, och kan
läggas tillbaka i kartongen.
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Spela så här
Ni spelar i tur och ordning medsols. Den som kan sätta sig på huk snabbast, får börja.
Om ni inte kan komma överens, får den yngsta spelaren börja slå tärningsstaven.

Vad visar tärningsstaven på ovansidan?

• Byxorna, huvudet eller mössan?

Perfekt! Ta nästa passande träbit från din bild och  
fortsätt bygga på pysslingen i rätt ordningsföljd i mitten 
av bordet!

Men för att det skall bli snygga pysslingar, kan ni bara 
stapla bitarna i rätt ordning: först byxorna, sedan 
huvudet och sist mössan. Nu är pysslingen klar! 

Om tärningen visar en form som du redan har tagit från din bild, 
eller som du inte får stapla än, får du tyvärr inte ta någon form.

• Stjärnan?

Perfekt! Ta nästa träbit till din pyssling från din spelplan och fortsätt bygga på din 
pyssling i mitten av bordet. Om du ännu inte har börjat med din pyssling, kan du lägga
byxorna mitt på bordet.

Sedan är det nästa barns tur att slå tärningsstaven.

Spelet är slut
Spelet är slut när ett barn har byggt upp sin pyssling i mitten av bordet och därmed
vunnit.
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Mine første spill
Dvergtrio

En samling med morsomme spill for 1 til 3 barn fra 2 år.

Spillmaker: Haru Bartel
Design: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Spillets varighet:  ca. 10 minutter

Kjære foreldre,

dette spillet er utviklet spesielt med tanke på å trene barnas finmotorikk og 
hånd-øye koordinasjon. Barna spiller med dvergene i fri lek. Sammen med
barna kan du stable dvergene til ett eller flere tårn - det trener motorikken. 
I de tre terningspillene lærer barna å forholde seg til spill og regler. Vær med 
og spill! Fortell om dverger, eventyr, natur og fargene for å øve barnets
språk, evne til å lytte, kreativitet og spilleglede.

Ha det gøy mens du spiller!

Barnas spillmaker!

Spillet inneholder
3 Dvergbukser

3 Dverghoder

3 Dvergluer

3 spillebrett (med trykk på begge sider)

1 Terningstav "Skyer"

1 Terningstav "Dverger"

1 Spilleanvisning
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Spill 1: Tilbake til dvergenes land!

Ditt første stablespill med dverger. 

Hva skjer?
Alle dvergene ligger blandet sammen. Men de vil så gjerne tilbake til dverglandet sitt
og gjemme seg der. Hvem klarer å få tre dvergdeler på
spillebrettet sitt først?

Forberedelse
Hvert barn velger et spillebrett og legger den med siden uten ramme opp. Legg 
trebrikkene og terningstaven "Dverger" i midten av bordet. Spillebrett som ikke er i bruk 
legges tilbake i esken sammen med terningstaven "Skyer", for den trengs heller ikke.
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Slik spilles spillet
Dere spiller etter tur i retning med klokken. Den minste av dere får begynne. Hvis dere
ikke kan bli enige, begynner den yngste og kaster terningstaven.

Hva ser dere på terningstaven?

• Buksen, hodet eller luen?

Fint! Hvis det feltet på spillebrettet ditt som har den formen fremdeles er åpent,
kan du ta den passende trebrikken og legge på det feltet.

Hvis du allerede har den formen som terningstaven viser, kan du dessverre ikke ta
noen trebrikke.

• Stjernene?

Se etter hvilke former som er ledige på spillebrettet ditt, ta en trebrikke som passer og 
legg den på riktig sted.

Så kaster neste barn terningstaven.

Avslutning
Spillet er over når et av barna har fylt alle feltene sine med riktig trebrikke og dermed har 
vunnet.
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Spill 2: Hjem sammen!

Et dvergspill som barna alltid vinner, men husk det gjelder å samarbeide!

Ideen bak spillet
Dvergene ligger i en haug. Sammen skal vi prøve å få dem hjem. Så snart den siste
dvergen har kommet seg tilbake, feirer barna hjemkomsten og klapper i hendene.

Forberedelse
Legg spillebrettene foran dere med rammesiden ned, slik at alle barna kommer 
godt til alle brettene.  Legg trebrikkene og terningstaven "skyer" i midten av bordet.
Terningstaven "dverger" trengs ikke til dette spillet og legges tilbake i esken
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Slik spilles spillet
Dere spiller etter tur i retning med klokken. Den som er raskest til å klappe i hendene får
begynne. Hvis dere ikke kan bli enige, begynner den yngste og kaster terningstaven.  

Hva ser dere på terningstaven?

• En sky?

Supert - la oss gå hjemover! Legg en trebrikke som passer på riktig sted på spillebrettet
med den fargen terningstaven viser.

Hvis terningstaven viser en farge som det ikke fi nnes fl ere av på bordet, betyr det at
dvergen allerede er hjemme igjen. Derfor kan du dessverre ikke ta noen trebrikke

• Stjernene?

Nå kan du ta en hvilken som helst trebrikke fra bordet og legge den på det
spillebrettet som passer.

Så kaster neste barn terningstaven.

Avslutning
Spillet er over, så snar alle dvergene er hele på alle spillebrettene, det betyr at de har 
kommet seg hjem. Alle barna feirer at dvergene er hjemme og klapper i hendene.

Tips:

Hvis dere ønsker å kåre en vinner, kan dere spille med disse forandringene: Hvis du legger
den siste trebrikken på et spillebrett, kan du som belønning ta brettet og legge det foran 
deg. Den av barna som har fl est brett foran seg, har vunnet.
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Spill 3: Vi drar til dvergkongen, Zwilli!

Det første dverg-stablespillet

Ideen bak spillet
Dvergene gjemmer seg i dvergskogen. Det er bare så vidt man kan se dem. Plutselig 
kaller dvergkongen dem til seg. Hvilken dverg kommer først fram til midten av bordet?

Forberedelse 
Hvert barn velger et spillebrett og legger den foran seg med siden uten ramme opp. Legg 
riktig trebrikke i hvert av feltene. Terningstaven "Dverger" legges midt på bordet.
Spillebrett dere ikke har bruk for legges tilbake i esken sammen med terningstaven 
"Skyer", for den trengs heller ikke.
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Slik spilles spillet
Dere spiller etter tur i retning med klokken. Den som er raskest til å sette seg på huk får
begynne. Hvis dere ikke kan bli enige, begynner den yngste og kaster terningstaven.

Hva ser dere på terningstaven?

• Buksen, hodet eller luen?

Bra, ta den neste riktige trebrikken fra bildet ditt og 
sett sammen dvergen på nytt, i riktig rekkefølge i
midten av bordet!
Men for at dvergene skal bli fi ne, må du stable dem
i riktig rekkefølge: Først legger du buksen, oppå der 
kommer hodet og til slutt luen. Stabledvergen er 
ferdig!

Hvis terningstaven viser en form som du allerede har 
tatt bort fra bildet foran deg,
eller som det er for tidlig å legge på stabelen, kan du dessverre ikke ta noen trebrikke.

• Stjernene? 

Supert, ta den neste trebrikken i dvergen din fra spillebrettet og bygg videre på
dvergen din midt på bordet. Hvis du ikke har begynt på dvergen din enda kan du 
legge buksen på midten av bordet.

Så kaster neste barn terningstaven.

Avslutning
Spillet er over når et av barna har stablet ferdig dvergen sin på midten av bordet.
og dermed vinner spillet.
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Mine første spil
Dværgtrio

En samling af sjove læggespil for 1 - 3 børn fra 2 år.

Spilforfatter: Haru Bartel
Design: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Spilletid:  Ca. 10 minutter

Kære forældre

Spillematerialet, der er specielt udviklet til børnehænder, fremmer barnets
finmotoriske færdigheder og øje-hånd-koordinationen. Børnene både leger og 
spiller med dværgene. Stabl dværgene op til et eller flere tårne sammen med 
jeres børn og træn således barnets motorik. I de tre terningespil gøres barnet 
fortrolig med de første spil efter regler.
Leg og spil sammen med barnet! Tal om dværge, eventyrverdenen, naturen og 
dens farver og frem således barnets sprogfærdigheder, høresans, kreativitet, 
lege- og spilleglæde.
God fornøjelse!Jeres opfindere for børn!

Jeres opfindere for børn

Indhold
3 dværgebukser

3 dværgehoveder

3 dværgehuer

3 spilleplader (printet på begge sider)

1 „sky"-terningeklods

1 „dværg"-terningeklods

1 spillevejledning
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Spil 1: Tilbage til dværgelandet!

Et første dværgestærkt læggespil.

Idéen med spillet
Alle dværge ligger hulter til bulter sammen. Men de vil gerne tilbage til dværgelandet for
at gemme sig der. Hvem får først samlet tre dværgedele på sin spilleplade?

Forberedelse
Hvert barn vælger en spilleplade og lægger den foran sig med siden uden ramme opad.
Læg træbrikkerne og „dværg“-terningeklodsen frem midt på bordet. De spilleplader, 
som ikke bliver brugt og "sky"-terningeklodsen, der ikke er brug for i dette spil, bliver 
lagt tilbage i æsken.
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Selve spillet
I spiller efter tur med uret. Den mindste af jer må begynde. Hvis I ikke kan blive enige om, 
hvem det er, begynder det yngste barn og kaster terningeklodsen

Hvad viser terningeklodsens overside?

• Bukserne, hovedet eller huen?

Fint! Hvis feltet med den form, du har kastet, stadig er frit på din spilleplade, 
så kan du tage den tilsvarende træbrik og lægge den i feltet.

Hvis terningeklodsen viser en form, som du allerede har lagt i dit billede, så kan du
desværre ikke tage nogen træbrik.

• Stjernerne

Se efter, hvilke former der stadig er frie på din spilleplade, tag så en tilsvarende
træbrik og læg den i feltet.

Så er det næste barns tur til at kaste terningeklodsen.

Spillets afslutning
Spillet er slut, når et barn har dækket alle tre felter på sin spilleplade med de tilsvarende 
træbrikker og dermed vinder spillet. 
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Spil 2: Sammen hjem!

Et første samarbejds-dværgespil, hvor børnene altid vinder.

Idéen med spillett
Alle dværge ligger hulter til bulter. I vil gerne bringe dem hjem sammen. Lige så snart den
sidste dværg er kommet hjem, fejrer alle børn dværgenes hjemkomst og klapper jublende 
i hænderne.

Forberedelse
Læg spillepladerne frem på bordet med siden med ramme opad. Spillepladerne skal 
ligge, så alle børn kan nå dem. Læg træbrikkerne og „sky“-terningeklodsen frem midt på 
bordet.
„Dværg“-terningeklodsen har I ikke brug for i dette spil, så den bliver lagt tilbage i æsken
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Selve spillet
I spiller efter tur med uret. Den, der hurtigst kan klappe i hænderne, må begynde.
Hvis I ikke kan blive enige om, hvem det er, begynder det yngste barn og kaster
terningeklodsen.

Hvad viser terningeklodsens overside?

• En sky?

Fint, lad os se at komme hjemad! Læg en tilsvarende træbrik i det felt på spillepladen,
der svarer til den farve, der blev kastet

Hvis terningeklodsen viser en farve, der ikke er fl ere træbrikker af midt på bordet, så
er dværgen allerede kommet hjem. Derfor kan du desværre ikke tage nogen træbrik.

• Stjernerne?

Nu må du tage en hvilken som helst træbrik fra midten af bordet og lægge den på 
den passende spilleplade.

Så er det næste barns tur til at kaste terningeklodsen.

Spillets afslutning
Spillet er slut, når alle dværge er komplette på alle spillepladerne og dermed er kommet
hjem. Alle børn fejrer dværgenes hjemkomst og klapper jublende i hænderne.

Tip:

Hvis I til en afveksling vil fi nde en vinder, så kan I spille dette spil med følgende 
ændringer:

Hvis du lægger den sidste træbrik fra en dværg på en spilleplade, så må du som
belønning tage denne spilleplade og lægge den foran dig. Barnet, der har de fl este 
spilleplader liggende foran sig, vinder.

D
A

N
S

K



32

Spil 3: Hen til dværgekong Zwilli!

Et første dværgestabelspil.

Idéen med spillet
Dværgene gemmer sig i dværgelandskabet. De kan dårlig nok ses. Pludselig kalder 
dværgekongen Zwilli dem til sig. Hvilken dværg bliver først stablet midt på bordet?

Forberedelse
Hvert barn vælger en spilleplade og lægger den foran sig med siden uden ramme opad.
Læg en vilkårlig passende træbrik i hvert felt. Læg „dværg“-terningeklodsen frem midt
på bordet.
De spilleplader, som ikke bliver brugt og "sky"-terningeklodsen, som der ikke er brug for 
i dette spil, bliver lagt tilbage i æsken.
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Selve spillet
I spiller efter tur med uret. Den, der hurtigst kan gå på hug, må begynde. Hvis I ikke kan 
blive enige om, hvem det er, begynder det yngste barn og kaster terningeklodsen.

Hvad viser terningeklodsens overside?

• Bukserne, hovedet eller huen?

Fint, tag den næste passende træbrik fra dit billede og
byg videre på dværgen midt på bordet, men i den rigtige 
rækkefølge!
For at det kan blive til fl otte dværge, skal de nemlig
stables i den rigtige rækkefølge: Først bukserne, 
så hovedet og til sidst huen. Og færdig med den 
stabeldværg!

Hvis terningeklodsen viser en form, du allerede har taget ud af dit billede eller som du 
ikke må stable endnu, så kan du desværre ikke tage nogen træbrik.

• Stjernerne?

Fint, tag den næste træbrik til din dværg fra din spilleplade og byg videre på din dværg
midt på bordet. Hvis du ikke er begyndt på din dværg endnu, kan du sætte bukserne 
ud midt på bordet.

Så er det det næste barns tur til at kaste terningeklodsen.

Spillets afslutning
Spillet er slut, når et barn har bygget sin dværg op midt på bordet og dermed vinder 
spillet.
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My very fi rst games
Pixies‘ Trio

A collection of funny placement games for 1 - 3 players age 2+.

Author: Haru Bartel
Design: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Length of the game:  approx. 10 minutes

Dear Parents,

This game material is especially designed for children’s hands. It will foster
improved motor skills and your child’s hand-eye coordination. Children will also
enjoy using the pixies in free play. Together with your child stack the pixies in 
random order to form different towers, thus training your child’s motor skills.
Three die games will acquaint your child with first game rules. 
Play with your child and talk about pixie and the realm of fairy tales, of nature
and the colors in nature, thereby stimulating your child’s language and auditory 
skills as well as enhancing his creative skills and fun of playing.

Lots of fun playing!

Sincerely,
Your inventors of playthings

Contents
3 pixie's trousers

3 pixie's heads

3 pixie's bonnets

3 game boards (printed on both sides)

1 die-rod “clouds”

1 die-rod “pixies”

 Set of game instructions
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Game #1: Back into Pixies Land!

A fi rst placement game for daring pixies.

Game idea
The parts of the pixies are lying scattered chaotically all over the place. The pixies however 
would like to gather in one piece in Pixie Land and hide there. Who will collect the fi rst
three pixies' parts on his game board? 

Preparation of the Game
Each player chooses a game board and places it in front of him, with the side without 
en edge facing up. Place the wooden parts and the die-rod “Pixies” in the center of the
table.
Remaining game boards and the die-rod “Clouds” are not needed and should be
returned to the game box.
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How to Play
Play in a clockwise direction. The smallest player starts. If you cannot agree the youngest 
player starts and throws a die-rod.

What does the side on top of the die-rod show?

• Trousers, a head or a bonnet?

Perfect! If on your picture card the square of the same shape as the one on the die is
still empty, take the matching wooden tile and place it on the corresponding square.

If an item appears on the die-rod that you have already put on your picture card, 
unfortunately you can’t take a wooden piece.

• The stars?

Take any wooden part of a shape still missing from your picture and place it on the 
corresponding space.

Then it’s the turn of the next player to throw the die-rod.

End of the Game
The game ends as soon as a player has covered the three spaces of his game board with
the corresponding wooden tile, thereby winning the game.
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Game #2: Lets go home together!

A fi rst co-operative pixies’ game in which the players will always win.

Game idea
The pixies are still chaotically scattered all over the place. Together you want to bring
them home. As soon as the last pixie returns home all children have a pixies’ welcome
home party and cheerfully clap their hands.

Preparation of the Game
Place the game boards with the side showing the frame face-up on the table and within
easy reach for everybody. Place the wooden parts and the die-rod “Clouds” in the center
of the table.
You don’t need the die-rod “Pixies” for this game. Return it to the game box.
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How to Play
Play in a clockwise direction. Whoever can clap his hands the quickest may start. If you
cannot agree the youngest child starts and throws the die-rod. 

What appears on the upper side of the die-rod?

• A cloud?

Great! Lets go home! Look at the color on the die, take a wooden piece of the same 
color and place it on the corresponding space of the game board of the same color.

If on the die-rod appears a color of which no more wooden piece is left in the center 
of the table that means that the pixie has reached home already. Unfortunately you 
can’t take a wooden piece.

• The stars?

You can choose which wooden piece you want to take from the center and place on 
the game board of the corresponding color.

Then it’s the turn of the next player to roll the die-rod.

End of the Game
The game ends as soon as all the pixies are complete on the game boards and as a result 
have reached their home. The children have a welcome home party for the pixies and 
cheerfully clap their hands.

Hint:

If at some point you want to establish a winner amongst you, you can play the game
with the following changes:

When you place the last wooden part on one of the game boards, as a reward you can
take this game board and keep it in front of you. The player with the most game-boards 
wins the game!
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Game # 3: Lets visit king Dopey!

A fi rst pixies’ stacking game.

Game idea
The pixies hide in Pixie  Land. They can barely be seen. Suddenly Dopey the king of the 
pixies calls them to gather around him. Which pixie will be piled up fi rst in the center of 
the table?

Preparation of the Game
Each player chooses a game board and places it in front of him, the side without the 
colored edge face-up. Place a matching wooden piece on each square. The die-rod 
“Pixies” is put in the center of the table.
Remaining game boards and the die-rod “Clouds” are not needed now, so return them 
to the game box. 
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How to Play
Play in a clockwise direction. Whoever can crouch down the quickest may start. If you
cannot agree the youngest player starts and throws the die-rod.

What appears on top of the die-rod?

• Trousers, the head or the bonnet?

Great, the pixie stacking begins! 
In order to build nice pixies you have to respect the 
right order when piling them. First comes the trousers, 
then the head and to fi nish the bonnet. Take the
corresponding wooden piece from your picture board 
and pile it in the center of the table.

If the die-rod shows a shape you have already taken 
from your picture board or you are not allowed to stack yet, unfortunately you can’t 
stack anything.

• The stars?

Great! You can take the next wooden piece that your pixie needs from the picture 
board and stack it.

Then it’s the turn of the next player to throw the die-rod.

End of the Game
The game ends as soon as a player has fi nished his pixie in the center of the table thus
winning the game.
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Meine ersten Spiele
Zwergentrio

Eine lustige Legespielsammlung für 1 – 3 Kinder ab 2 Jahren.

Spielautor: Haru Bartel
Design: Evelyn Kopp, Susanne Krinke
Spieldauer:  ca. 10 Minuten

Liebe Eltern,

das speziell für Kinderhände gemachte Spielmaterial fördert die feinmotorischen
Fähigkeiten und die Auge-Hand-Koordination Ihres Kindes. Im freien Spiel 
spielen die Kinder mit den Zwergen. Stapeln Sie gemeinsam mit Ihren Kindern
die Zwerge bunt durcheinander zu einem oder mehreren Türmen und üben so 
die Motorik Ihres Kindes. In den drei Würfelspielen wird Ihr Kind an das erste 
Spielen nach Regeln herangeführt. 
Spielen Sie mit! Sprechen Sie über Zwerge, die Märchenwelt, die Natur und
deren Farben und fördern Sie somit Sprache, Hörsinn, Kreativität und Spielfreude 
Ihres Kindes.

Viel Spaß beim Spielen!

Ihre Erfinder für Kinder!

Spielinhalt
3 Zwergenhosen

3 Zwergenköpfe

3 Zwergenmützen

3 Spielpläne (beidseitig bedruckt)

1 Würfelstab „Wolken“

1 Würfelstab „Zwerge“

1 Spielanleitung
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Spiel 1: Zurück ins Zwergenland!

Ein erstes zwergenstarkes Legespiel.

Spielidee
Alle Zwerge liegen wild durcheinander beisammen. Aber sie möchten zurück in das
Zwergenland um sich dort zu verstecken. Wer hat als Erster drei Zwergenteile auf
seinem Spielplan gesammelt?

Spielvorbereitung
Jedes Kind sucht sich einen Spielplan aus und legt ihn mit der Seite ohne Rahmen
nach oben vor sich. Legt die Holzteile und den Würfelstab „Zwerge“ in die Tischmitte. 
Überzählige Spielpläne und der Würfelstab „Wolken“ werden für dieses Spiel nicht 
benötigt und kommen zurück in die Schachtel. 
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Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Der Kleinste von euch darf beginnen. Wenn ihr 
euch nicht einigen könnt, beginnt das jüngste Kind und würfelt den Würfelstab.

Was zeigt der Würfelstab auf der oberen Seite?

• Die Hose, den Kopf oder die Mütze?

Prima! Wenn auf deinem Spielplan das Feld der gewürfelten Form noch frei ist, 
kannst du dir das passende Holzteil nehmen und in das entsprechende Feld legen.

Zeigt der Würfelstab eine Form, die du schon in deinem Bild abgelegt hast, 
kannst du dir leider kein Holzteil nehmen.

• Die Sterne?

Schaue, welche Formen auf deinem Spielplan noch frei sind, nimm dir ein 
entsprechendes Holzteil und lege es auf die passende Form.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und wirft den Würfelstab.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Kind alle drei Felder seines Spielplanes mit dem passenden
Holzteil belegt hat und damit das Spiel gewinnt. 
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Spiel  2: Gemeinsam nach Hause!

Ein erstes kooperatives Zwergenspiel, bei dem die Kinder immer gewinnen.

Spielidee
Noch liegen alle Zwerge kunterbunt beisammen. Gemeinsam möchtet ihr sie wieder nach 
Hause bringen. Sobald der letzte Zwerg wieder zu Hause angekommen ist, feiern alle 
Kinder die Heimkehr der Zwerge und klatschen jubelnd in ihre Hände.

Spielvorbereitung
Legt die Spielpläne mit der Rahmenseite nach oben vor euch aus, so dass alle Kinder gut 
an die Spielpläne heran kommen. Legt die Holzteile und den Würfelstab „Wolken“ in die 
Tischmitte.
Den Würfelstab „Zwerge“ benötigt ihr für dieses Spiel nicht und kommt in die Schachtel 
zurück.
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Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Wer am schnellsten in die Hände klatschen kann,
darf beginnen. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, beginnt das jüngste Kind und
würfelt den Würfelstab.

Was zeigt der Würfelstab auf der oberen Seite?

• Eine Wolke?

Super, auf nach Hause! Leg ein passendes Holzteil auf die entsprechende Stelle 
des Spielplans der gewürfelten Farbe.

Zeigt der Würfelstab eine Farbe, von der kein Holzteil mehr in der Tischmitte liegt, ist
der Zwerg bereits zu Hause angekommen. Daher kannst du dir leider kein Holzteil 
nehmen.

• Die Sterne?

Jetzt darfst du ein beliebiges Holzteil aus der Tischmitte nehmen und auf dem
passenden Spielplan ablegen.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und wirft den Würfelstab.

Spielende
Das Spiel endet, sobald auf allen Spielplänen alle Zwerge vollständig sind und damit zu
Hause angekommen sind. Alle Kinder feiern die Heimkehr der Zwerge und klatschen 
jubelnd in ihre Hände.

Tipp:

Wenn ihr doch einmal einen Gewinner unter euch ermitteln wollt, könnt ihr das Spiel
auch mit folgenden Änderungen spielen:

Legst du das letzte Holzteil eines Zwerges auf einen Spielpan, darfst du dir zur Belohnung 
diesen Spielplan nehmen und vor dich legen. Gewinner ist das Kind, das die meisten
Spielpläne vor sich liegen hat.
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Spiel  3: Auf zu Zwergenkönig Zwilli!

Ein erstes Zwergenstapelspiel.

Spielidee
Die Zwerge verstecken sich in der Zwergenlandschaft. Sie sind kaum noch zu sehen. 
Plötzlich ruft Zwergenkönig Zwilli sie herbei. Welcher Zwerg ist als Erster in der Tischmitte
gestapelt?

Spielvorbereitung
Jedes Kind sucht sich einen Spielplan aus und legt ihn mit der Seite ohne Rahmen
nach oben vor sich. Legt in jedes Feld ein beliebiges passendes Holzteil. Der Würfelstab
„Zwerge“ kommt in die Tischmitte. 
Überzählige Spielpläne und der Würfelstab „Wolken“ werden für dieses Spiel nicht 
benötigt und kommen zurück in die Schachtel. 
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Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Wer am schnellsten in die Hocke gehen kann,
darf beginnen. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, beginnt das jüngste Kind und
würfelt den Würfelstab.

Was zeigt der Würfelstab auf der oberen Seite?

• Die Hose, den Kopf oder die Mütze?

Super, nimm das nächste passende Holzteil aus
deinem Bild und baue den Zwerg in der richtigen
Reihenfolge in der Tischmitte weiter! 
Denn damit es schöne Zwerge werden, könnt ihr
sie aber nur in der richtigen Reihenfolge stapeln: 
Stapelt zuerst die Hose, dann den Kopf und als 
Letztes die 
Mütze. Fertig ist der Stapelzwerg!

Zeigt der Würfelstab eine Form, die du schon aus deinem Bild genommen hast
oder die du noch nicht stapeln darfst, kannst du dir leider keine Form nehmen.

• Die Sterne?

Super, nimm das nächste Holzteil für deinen Zwerg von deinem Spielplan und 
baue deinen Zwerg in der Tischmitte weiter. Hast du mit deinem Zwerg noch nicht 
angefangen, kannst du die Hose in die Tischmitte legen.

Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und wirft den Würfelstab.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Kind seinen Zwerg in der Tischmitte aufgebaut hat
und damit das Spiel gewinnt. 
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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

Vauvat & pikkulapset

Baby & småbarn

Baby & småbørn

Infant Toys

Baby & Kleinkind

Lahjat

Presenter

Presanger

Gaver

Gifts

Geschenke

Lastenhuone

Barnkammaren

Børneværelse

Children’s room

Kinderzimmer

Lasten korut

Barnsmycken

  Barnesmykker

Børnesmykker

Children’s jewelry

Kinderschmuck

Børn forstår verden gennem leg.
HABA hjælper dem på vej med leg og
egetøj, som vækker deres nysgerrighed, 
med fantasifulde møbler, tilbehør, smykker, 
gaver og meget andet. For 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. Koska 
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,
smykker, presanger og mye mer. Fordi
små oppdagere trenger store ideer.

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

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.

  Barneværelse


