
Formål med spillet:
Du skal tænke hurtigt og være god til at huske, 
så du er den første, der vinder 5 dyrekort.

Forberedelser:
1. Stil de 12 dyre�gurer i en cirkel.

2. Bland dyrekortene,  og læg dem i en bunke,
 ved siden af cirklen med de 12 dyre�gurer.

3. Læg dækkortet uden dyr øverst i bunken, 
 så ingen kan se det øverste dyrekort.

Selve spillet:
Den yngste spiller starter med at �erne dækkortet 
og placerer det øverste dyrekort i midten af 
cirklen af dyre�gurer.

(Husk straks at lægge dækkortet tilbage 
øverst på bunken med ubrugte kort, så 
ingen kan se, hvilke dyr der er på det 
næste kort.)

Alle spillere kigger nu samtidig på 
dyrekortet i midten af de 12 dyre�gurer, 
og prøver at huske nøjagtigt, hvilke dyr der 
er i �okken/på kortet.

Tror du nu, at du kan huske alle dyrene?

Når alle spillere har haft en chance for at kigge 
godt på dyrekortet i midten i nogle sekunder, 
vendes dyrekortet hurtigt af den spiller, som lagde det ud.
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God fornøjelse!

Kig, husk og reager så hurtigt du kan 
for at holde samling på �okken!

Hvilket dyr mangler – eller har endnu et dyr blandet sig i legen?
Det gælder nu om hurtigt at snuppe den dyre�gur, der er forsvundet eller kommet til på kortet. 
Hver spiller må kun tage ét dyr!

Vend nu dyrekortet om igen og se, hvem der havde ret. Har du taget det rigtige dyr, 
får du dyrekortet.

Alle dyre�gurerne stilles nu tilbage i cirklen. Rundens vinder vender det øverste dyrekort 
fra bunken og lægger det i midten af cirklen af dyre�gurer.

Hvad sker der, hvis ingen af spillerne har husket rigtigt og taget det rigtige dyr?
Læg dette dyrekort til side, og gå videre til næste dyrekort i bunken.

Vinderen er den spiller, der først har vundet 5 dyrekort.

Spillet er så sjovt, at I måske har lyst til at fortsætte spillet, 
til der ikke er �ere dyrekort tilbage i bunken. Her er vinderen 
den spiller, der har vundet �est dyrekort.

Tip:
Er det svært for de mindste børn, er det en fordel at spille med de kort med mindst antal dyr på.

Abe Bjørn Elefant

Løve Tiger Tyr Næsehorn Zebra

Flodhest Giraf Kamel Leopard

Eksempel!


