Sommerfugl – Mariposa (del av vnr. 28020)
Innhold: 1 spillbrett i tre, 20 sommerfuglbrikker, 3 fargeterninger

Alder: 4+

Endelig er våren her igjen, og blomstene på engen
begynner å
blomstre i alle slags vakre farger. Og selvfølgelig tiltrekker
de seg mange sommerfugler i fine farger, som elsker å
bosette seg på blomstene. Se - der er en veldig fargerik
sommerfugl, med tre farger.
Den andre har bare to farger, og ser på den tredje
sommerfuglen som
bare har en farge. Prøv å finne fem sommerfugler i
fargekombinasjonene som vises på terningen, og vinn spillet! Spillerne kaster terningene etter tur.
Alle tre terningene kastes sammen. Nå prøver alle spillerne
å finne sommerfuglen som har fargekombinasjonen på terningene som er kastet. Den første
spilleren til å finne fem sommerfugler har vunnet spillet.
Spill-forberedelse:
Før man starter, plasseres spillbrettet på midten av bordet, innen rekkevidde for alle spillerne, og
sommerfugl-brikkene er utdelt til spillerne. Fargeterningene er klare til å bli kastet. Det barnet
som sist har sett en sommerfugl, får lov til å starte. Hvis ingen av spillerne har sett en sommerfugl,
starter den yngste.
Slik spiller du
Første spillversjon (2-4 spillere):
Først velger hver spiller en sommerfuglform og får fem sommerfuglbrikker med denne formen
avbildet på dem. Deretter blir det valgt en spillmester. Spillmesteren mottar ikke noen brikker,
men tar ansvar for terningene og overvåker spillet. Vi anbefaler at dette gjøres av en
barnehagelærer eller forelder. Spillmesteren kaster alle tre fargeterningene på en gang. Alle barna
må da prøve å finne sommerfuglen med fargekombinasjonen som vises på terningen så raskt som
mulig, og legge sommerfuglbrikker på den. Spilleren som finner sommerfuglen med tilhørende
fargekombinasjonene legger en av sine sommerfuglbrikker på den. Så må spillmesteren
sammenligne for å kontrollere at spilleren har lagt riktig. Hvis det var riktig, forblir brikken
liggende på sommerfuglen. Hvis han tok feil, må han ta tilbake brikken, og søket etter korrekt
fargekombinasjon fortsetter. Vinneren er spilleren som først lykkes med å plassere alle fem av sine
sommerfuglbrikker på brettet. Tips: Det er også mulig for et større antall barn å spille. Bare fordel
brikkene likt. En spiller har ikke lov til å ha 2 brikker som er like - det som er viktig for ham er å
plassere sine brikker på brettet først.

Andre spillversjon (2-10 spillere):
I denne versjonen er sommerfuglbrikker ikke nødvendig. Før man starter å spille må man bli enige
om en spesiell tid, f.eks. 10 minutter, eller et bestemt antall poeng. Spilleren som har flest poeng
på slutten av avtalt tid - eller alternativt, den første spilleren til å samle det avtalte antall poeng har vunnet spillet. Når spillmesteren har skrevet ned alle spillernes navn på en ark, kaster han eller
hun alle tre terninger, som i den første versjonen av spillet. Alle barn prøver å finne den
sommerfuglen med farget kombinasjon som vises på terningen så fort som mulig. Hvis en spiller
mener at han har funnet den rette sommerfuglen, peker han på den med pekefingeren. Hvis
kombinasjonen er riktig i forhold til terningene, fører spillemesteren til et poeng på spillerens navn
på listen. Vinneren er den spilleren som har flest poeng på slutten av spillet.
Tredje spillversjon (2-10 spillere):
I denne versjonen av spillet er sommerfuglbrikkene heller ikke nødvendig. Terningen kastes som i
den første versjonen. Spilleren som finner den riktige sommerfuglen først får lov til å be en annen
spiller om å utføre en oppgave. Han må kanskje beskrive eller etterligne et bestemt dyr, framføre
et dikt eller utføre en fysisk øvelse, f.eks. bevege armene sine som en sommerfugls vinger. I denne
spillversjonen er det ingen vinnere.

Tips til barnehagelærere og foreldre
Beskrivelses-spill (Alder: 4+, 2-4 spillere):
Til denne versjonen av spillet trenger man ingen terning. Alle spillerne får samme antall
sommerfuglbrikker. Man spiller etter tur. Når det har blitt bestemt hvem som skal gå først, skal
denne spilleren i hemmelighet tenke på en av sommerfuglene på brettet, som han da beskriver til
de andre spillere. I sin beskrivelse må han ha form, mønster og farger på sommerfuglen. Spilleren
som finner den riktige sommerfuglen først får lov til å plassere sin sommerfugl-brikke på den. Så er
det neste spillers tur å beskrive en sommerfugl. Spilleren som først klarer å plassere alle sine
brikker på brettet vinner spillet.
Lære primære og sekundære farger (Alder: 4+):
La barna male fantasifulle sommerfugler og sine favorittsommerfugler. Gi dem først fargene rød,
gul og blå å bruke, samt hvitt og svart for å lage lyse og mørke nyanser. La barna eksperimentere
selv og blande fantastiske farger. Du kan følge opp emnet ved å vise gruppen hvilke farger som er
blandet for å produsere den sekundære fargen.
Besøk en sommerfuglfarm (Alder: 4+):
Med grupper eller familien, besøk en sommerfuglfarm. Der kan du se sommerfugler i de mest
levende farger og uvanlige sommerfugler fra hele verden.
Utvikling av en sommerfugl: (Alder: 4+):
Dette spillet gir en god mulighet til å utforske temaet "Utviklingen av en sommerfugl". Forklar at
en sommerfugl kommer fra en larve. Du bør lese om emnet på forhånd.

