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Vägledning till Sjömonstret

Pedagogiska mål
 Minnesträning
 Samarbete
 Uppmuntrar till samtal och kommunikation
Rekommenderad ålder
Från 3 år, 2–4 deltagare
Materialbeskrivning
 En spelplan som föreställer sjön.
 4 akvarier där man samlar fiskfamiljer. En familj består av en stor rosa fisk, en stor gul fisk, en
liten rosa fisk och en liten gul fisk.
 1 rött kort som representerar sjömonstrets mun.
 1 fiskespö.
 40 brickor, 16 fiskar, 1 sjömonster, 1 sko, 2 paket, 2 maskar (sjömonstret och fiskarna är delade i
två delar).
 Tygpåse för brickorna.
Så här används materialet
Det finns två sätt att spela:
Spela tillsammans mot Sjömonstret
Spelarna får ett akvarium och sjömonstret får ett. Ta bort två fiskfamiljer och blanda de andra
24 brickorna och lägg dem i sjön.
Spelarna fiskar efter brickor i tur och ordning och får upp:
Fisk = Samla fiskar i akvariet. Om spelarna redan har en fisk läggs den tillbaka i sjön.
Mask = Läggs tillbaka i sjön.
Sko = Läggs på kanten av sjön. När andra delen av skon kommer upp läggs de tillbaka i sjön och alla
brickor blandas.
Monster eller paket = Läggs tillbaka i sjön och spelarna måste sedan ge monstret en fiskbricka från
sitt akvarium. Om ingen av deras fiskbrickor passar i monstrets akvarium slipper man ge bort.
Spelet är slut när spelarnas akvarium har en hel fiskfamilj och de har vunnit över monstret. Eller när
sjömonstret har ätit en hel fiskfamilj och har vunnit över spelarna.
Vem räddar först en hel fiskfamilj?
Varje spelare tar ett akvarium, fiskar i tur och ordning och får upp:
Fisk = Samla fiskar i akvariet. Om spelarna redan har en fisk läggs den tillbaka i sjön.
Mask = Läggs tillbaka i sjön.
Sko = Läggs på kanten av sjön. När andra delen av skon kommer upp läggs de tillbaka i sjön och alla
brickor blandas.
Monster = Spelaren lägger tillbaka brickan i sjön tillsammans med en fiskbricka från sitt akvarium.
Paket = Spelaren lägger tillbaka brickan i sjön och ger en av sina fiskbrickor till valfri spelare.
Vinnare är den spelare som först har samlat en hel fiskfamilj.
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