
 
 
Mini-Sudoku Varenr. 748 

 
Alder: 4+ 
Mål: logisk tenking, konsentrasjon og visuelt perspektiv 
 
Forberedelse: 
Kopier Sudoku-brettene som følger med. (Tradisjonelt 4x4 
Sudoku og boks-Sudoku.) Med 9 forskjellige symboler er det 
nok brikker til at to personer kan spille samtidig. Velg ut 
brikkene med de symbolene som er illustrert på oppgavearket 
du ønsker å benytte. Det trengs 4 av hvert symbol. Den femte 
brikken kan legges til side. 

Spilleregler: 
Sudoku-brettet legges på bordet, og noen brikkene skal legges ut på forhånd slik det 
kommer fram av oppgavearket. De blanke feltene skal så fylles med resterende brikker, 
på samme logiske måte som Sudoku med tall. Poenget er at hvert symbol kun er tillatt 
en gang pr. rad, kolonne eller området innenfor de tykke strekene.  
Sjekk baksiden av oppgavearket for å se om løsningen er korrekt. 
 
 

Relimi 
Målet med spillet er å forbedre konsentrasjons- og observasjonsevnen 

 
Spill med alle 9 Symboler: 
Alle 45 brikker legges på bordet med billedsiden 
opp. Barna skal nå sammen legge en fasit-rad med 
9 forskjellige brikker på bordet med Smiley-brikken 
i midten. 
Meningen med spillet er nå å rekonstruere denne 
raden. 
 
Resterende kort blir samlet sammen på bordet med 
billedsiden ned. Den yngste spilleren starter, og 
snur ett kort fra bunken. Denne brikken må enten 
være lik den venstre brikken i raden, den midterste 
eller brikken til høyre. Hvis den ikke passer, legges 

brikken tilbake med billedsiden opp, og det er neste spiller sin tur - med klokka. Dette 
fortsetter til en av spillerne finner en brikke å legge ut. Videre skal det bygges ut fra 
denne første brikken til raden er komplett. Hvis det er Smiley-brikken som blir funnet 
først, kan man bygge både til høyre og venstre. Ellers kun i en retning. En spiller 
fortsetter å trekke brikker helt til man trekker en som ikke passer. Da er det neste mann 
sin tur. Man velger selv om man trekker skjulte eller åpne brikker fra bordet. 
Den som legger siste brikken i raden slik at den blir lik fasiten, er vinner av spillet! 
 
Spill med 3, 5 eller 7 brikker: 
Man kan avkorte raden slik at man bruker 3, 5 eller 7 brikker. Smiley-brikken skal alltid 
være i midten. For å gjøre spillet enklere for små barn, fjernes overflødige symbol-
brikker slik at bare de som er representert i raden benyttes. Når ungene blir litt eldre er 
det en god ide å bruke alle brikkene selv om raden består av eks. bare 5 brikker. Dette 
krever bare større konsentrasjon.  
 
Memory: 
4 brikker av hvert symbol brukes i spillet. Spill klassisk memory hvor du skal finne to og 
to like brikker. Spilleren med flest par vinner spillet. 


