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Vägledning till Leta och hitta
Pedagogiska mål
 Träna uppmärksamhet och förmågan att observera
 Träna den visuella perceptionen och förmågan att associera och gruppera (former, färger,
positioner och riktning)
 Träna sig i att jämföra, att hitta likheter och skillnader
 Analysera och dra slutsatser

Målgrupp
Från 4 år

Innehåll
 24 spelplaner uppdelade i fyra serier med sex spelplaner i varje serie. Varje serie ger möjlighet till
tre typer av övningar: kompletteringsövningar, hitta lika, vilken ska bort? Typen av övning visas
genom symboler.
 60 plastbrickor
 61 småkort
 Vägledning

Så här använder man materialet
Man kan använda det individuellt eller i grupper om max 6 deltagare.
Man använder en serie i taget. Alla spelplaner i en serie har samma färg. De två spelplanerna som ska
kompletteras är märkta med en stjärna. Översta raden är modellrad. Sedan ska man komplettera
med de objekt som saknas. Ordningen på modellraden och de övriga raderna blir inte densamma,
men objekten är desamma. För att fylla i raderna använder man småkorten.
Spelplanerna där man letar efter den som ska bort är märkta med en sol. Översta raden visar vilka
objekt som ska vara med. Barnen ska hitta 2 avvikande objekt på varje rad. Dessa märks med en
plastbricka. Objekten som ska bort kan vara avvikande p.g.a. färg, form eller position/riktning.
De två spelplanerna där man ska hitta lika är märkta med en måne. Här gäller det att på varje rad
hitta två objekt som är helt lika och märka dessa med plastbrickor.
Varje serie föreställer olika sorters objekt:
 Frukter (former och färger)
 Djur (former)
 Kycklingar (kroppsställning och riktning)
 Fiskar (grafiska skillnader och mönster)
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Vägledning till Leta och hitta

Spelvarianter
Övningar med endast småkort
 Sortera alla fruktkorten. Varje färg för sig, vilka skalar man och vilka skalar man inte?
 Sortera djuren efter typ, bor utomhus/inomhus, är stora/små, har päls/ej päls etc. Eller efter
vilken geometrisk form de ligger i.
 Använd kycklingarna: Dela ut alla korten till barnen. Den som börjar lägger ett kort på bordet. Den
som har ett likadant kort lägger sitt vid sidan om.
Man kan också spela mini-memory. Det finns 5 par att hitta.
 Använd fiskkorten: Spela mini-memory, det finns 6 par att hitta.
 Sortera fiskkorten efter färg och försök att bortse ifrån mönstret.
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