a nyttigt och viktigt –
tt träna minne och logik är inte bar
IHÅG! VADÅ? innehåller
det kan också vara jättekul! KOM
nnande spel och 2 roliga
4 olika sätt att göra just detta. 2 spä
.
aktiviteter att utforska tillsammans
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MINNE: VILKET KORT ÄR BORTA?

KOM IHÅG

Vem minns vad - sp

e le t

2-4 spelare
• Lägg alla korten i en hög och spelbrickan mitt på bordet.
• Spelare 1 väljer 4 kort och lägger dem på spelbrickan.
• Spelare 2 studerar korten noga och försöker memorera dem.
• Spelare 2 tittar bort/blundar medan spelare 1 vänder på ett av korten.
För att göra det ännu svårare kan spelare 1 flytta runt på alla korten!
• Nu ska spelare 2 tala om vilket kort det är som har vänts.
• Rätt? Bra! Då får han eller hon fortsätta.
• Spelare 1 väljer ytterligare ett kort i högen och lägger på spelbrickan. Nu är det 5 kort.
Lyckas spelare 2 lista ut vilket som vänds den här gången?
• Fortsätt så länge som spelare 2 lyckas nämna rätt kort. Spelare 2 får samma antal poäng som antal gånger
han eller hon lyckas gissa rätt.
• Nu är det spelare 2:s tur att välja ut 4 kort att lägga på brickan och nästa person ska komma ihåg vilket
kort som har vänts.
• När ni har gått laget runt vinner den som har flest poäng!

MINNE: MEMENTO
2-4 spelare
• Vänd alla korten så att de har bildsidan neråt. Lägg dem som har ett M på baksidan mitt på bordet.
(Övriga kort behövs inte nu.)
• Spela det klassiska minnespelet – hitta så många par som möjligt.
• Flest par när korten är slut vinner!

KOM IHÅG

LOGIK: SORTERA KORT

Vem minns vad - sp

e le t

1 spelledare och 1-3 spelare
• Spelledaren väljer ut ett antal kort och lägger dem på spelbrickan.
• Spelarna turas om att lägga korten i den ordning som du bestämmer.
Till exempel från störst till minst, från mjukast till hårdast, från lättast till tyngst – låt fantasin flöda!

LOGIK: VILKET KORT SKA BORT?
1 spelledare och 1-3 spelare
• Spelledaren väljer ut 3-4 kort som hör ihop samt ett kort som inte hör dit och lägger dem på spelbrickan.
• Spelarna turas om att avgöra vilket kort det är som ska bort – och de får gärna motivera varför.
Exempel: citron, ost och glass hör ihop – gitarren ska bort.
• Var öppen för barnens egna tolkningar.
De har säkert lösningar som du inte har tänkt på – som också är rätt!
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