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Busspelet

Art.nr. 7763-484-3
Innehåll per ask
• 1 spelplan
• 4 stora bussar
• 40 spelkort med passagerare
• 2 tärningar
• 4 spelpjäser i färg med små bussar

Användningsområde
• förskola
• grundskola
• specialundervisning
Inlärningsmål
• Antalsuppfattning 0-6
• Begreppen addition och subtraktion
Spelets mål
• Att nå fram till bussens ändstation med flest
passagerare ombord.

Spelregler
• Varje spelare får en stor buss och en spelpjäs. Spelpjäsen ställer man på startpunkten på spelplanen.
• Den yngste spelaren börjar genom att
kasta båda tärningarna. Spelpjäsen flyttas det antal steg som den röda tärningen
visar. Om man hamnar på en plus-ruta
plockar man upp det antal passagerare
som den vita tärningen visar och placerar dem i sin buss. Därefter är det nästa
spelares tur.
• Om spelaren senare hamnar på en ruta
med minustecken plockar han/hon bort
det antal passagerare som den vita tärningen visar.
• Om en spelare som har en fullsatt buss
hamnar på en ruta med plustecken kan
man inte plocka upp fler passagerare utan
spelet går då vidare till nästa spelare.

• Om en spelare enligt tärningen skall släppa av
fler passagerare än vad som finns i bussen,
tömmer hon/han bussen helt och spelet går
vidare till nästa spelare.
• När man närmar sig ändstationen behöver man
minst slå det antal prickar som det återstår steg.
Spelet fortsätter tills alla nått fram till ändstationen. Den vinner spelet som har flest passagerare i sin buss.
• En enklare spelvariant som rekommenderas
för yngre barn är att bara använda en tärning
och använda den både för antalet steg man ska
förflytta sig och antalet passagerare som skall ta
på eller släppas av bussen.
OBS! Spelet är inte lämpligt för barn under 3 år,
eftersom det innehåller smådelar.
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