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0 Spilleregler 

Alder: fra 2   til 5 år
Antal spillere: 2 til 4
Spillets varighed: 10 minutter

Indhold:
4 frøer

1 sø, der består af  
2 puslespilsbrikker

12 pæle

12 åkander

15 ”pointbrikker”

Spillets mål:
Holde åkanderne i balance på pælene, og derefter sætte frøerne oven på denne skrøbelige 
opstilling.

Forberedelse:

• Søen lægges midt på bordet. Alle spillerne skal kunne nå den.

• Alle elementerne lægges midt på bordet.

Alt efter spillernes alder anvendes et større eller mindre antal åkander og pæle.   
For de helt små kan man spille med kun 4 pæle, 4 åkander og 4 frøer.

Jo mere adrætte børnene er, jo flere pæle og åkander kan man spille med.

Spillets princip:
Elementerne sættes oven på hinanden i følgende rækkefølge: pæl, derefter åkande, deref-
ter en ny pæl og så fremdeles, indtil der ikke er flere pæle eller åkander. Så mangler der 
kun frøerne, som skal anbringes oven på ”pyramiderne”.  
Og hvis der ikke falder noget ned, ja så har man vundet!

PS: En spiller kan anbringe et af sine elementer på et element, der er anbragt af en anden 
spiller. 

Spillets gang: 
Den yngste deltager starter. Han sætter en af sine pæle på en af pladserne beregnet 
hertil i søen (på de runde dele i vandet). Det er nu den næste deltagers tur til at spille: 
Han kan beslutte at anbringe en af sine pæle på en anden plads direkte i søen, eller at 
anbringe en åkande på den pæl, der lige er blevet anbragt af den første spiller.

Når en spiller får elementerne til at falde, begynder man forfra.

Hvem vinder? 
Når alle elementerne er anbragt på pladen, har man vundet.  
Hver spiller tager så en ”pointbrik”. 

Version for de ældste:
Målet er at lave pyramider, der bliver stadig højere.

For at gøre det optager man placeringerne ved at anbringe 1, 2 eller 3 frøer på 1, 2 eller 3 
af de runde pladser i vandet. Når antallet af pladser bliver færre, bliver pyramiderne, der 
skal bygges, højere. 

Balancespil


