Spelereglar Hopp i Havet
I ”Hopp i havet” skal du samla par, og få flest par til slutt.
Stokk korta. Kvar spelar har fire kort, desse må ein halde skjult frå
kvarandre. Resten av korta legg ein i eit ”hav” midt på bordet, med biletesida ned. Fyrst
sjekkar ein om nokon allereie har par, og desse kan ein då legg til side som den andre
spelaren har samla.
Den yngste spelaren, for eksempel, startar spelet med å spørje ein av dei andre spelarane
etter kort. Ein spør den ein vil. Dersom spelaren som vart spurt, har kortet, må han/ho gje
kortet til spelaren som spurte. Spelaren som har tur får spørje og samle heilt til nokon ikkje
har det kortet ein spør etter. Dersom ein ikkje har kortet det vart spurt etter, seier ein ”hopp
i havet!”. Spelaren som spurte, må då trekkje eit kort frå ”havet”, og turen går vidare til
nestemann rundt bordet. Slik held ein fram det til alle kort er samla, både dei som ein hadde
i handa, og dei som var i havet. Til slutt tel ein opp par, og den som har fått flest, har vunnet.

Tips 1: Det lønar seg å følgje med på kva andre spelarar har spurt etter.
Tips 2: Hugs å sei det ein spør etter høgt. Det er her språklydstreninga ligg.
Tips 3: Spelar ein fleire rundar, kan gjerne den som hadde færrest par sist få starta neste
gong.
Tips 4: For yngre barn kan det vera nødvendig å ha færre kort med i spelet dei fyrste
gongene, for å sikre meistring.

Spelereglar Memory
I Memory er det om å gjera å samle par, og den som har fått flest par når spelet
er slutt, har vunnet.
Stokk alle korta, og legg dei med biletesida ned på bordet. Den
yngste spelaren, for eksempel, skal snu to kort, og sei kva som er på
korta
høgt. Dersom det er to like kort, får spelaren ta dette paret, og leggje det
til side. Han/ho kan så trekkje to nye kort, gjenta dette heilt til spelaren har trukket to ulike.
Då går turen vidare til nestemann. Gjenta dette heilt til alle kort er trukket.
Då tel ein kor mange par ein har fått, og den som har fått flest, har vunnet.

Tips 1: Det lønar seg å følgje med på kva dei andre spelarane har tatt.
Tips 2: Hugs å sei det ein trekk høgt. Det er her språklydstreninga ligg.
Tips 3: Spelar ein fleire rundar, kan den som hadde færrest par sist få starta neste gong.
Tips 4: Det er lettare å følgje med i spelet om ein legg korta i eit slags rutenett, og legg
trukne kort tilbake akkurat der ein fann det. Legger ein korta meir hulter til bulter, vert det
vanskelegare.
Tips 5. For yngre barn kan det vera nødvendig å ha færre kort med i spelet dei fyrste
gongene, for å sikre meistring.
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