Spillregler
Klovnespillet, Bananspillet og Skilpaddespillet.
Klovnespillet:

Bananspillet:

Skilpaddespillet:

Anbefalt: 2 – 5 spillere.
Aldersgrense: Alle

Anbefalt: 1 – 4 spillere
Aldersgrense: Alle

Anbefalt: 1-6 spillere.
Aldersgrense: Alle

For å avgjøre hvem som
starter snurrer man hjulet.
Best er hvit, deretter grønn,
gul, rød og blå. Får 2 spillere
lik farge med lik rangering
snurrer de om igjen til en
vinner.

For å avgjøre hvem som
starter snurrer man hjulet
med bananene. Den som får
flest bananer sammenlagt
på 3 snurringer begynner.

For å avgjøre hvem som
starter snurrer man hjulet.
Best er hvit, deretter grønn,
gul, rød. Får 2 spillere lik
farge med lik rangering
snurrer de om igjen til en
vinner.

Spillet:

Spillet:

Spillet:

- Snurr hjulet og flytt
brikken frem til feltet med
den fargen som pilen på
hjulet viser.

På dette spillet er det 2
snurreskiver. En med Aper i
4 forskjellige farger og en
med bananer i forskjellig
antall. Begge snurreskivene
bruket av alle spillerne. I
dette spillet er det ikke
sikkert man får flytte selv
om det er sin tur til å snurre
skivene.

- treffer man på Hvitfargen
flytter man til nærmeste
Klovn. Klovnen er som kjent
lunefull og gir deg noen
ganger et hopp fremover
eller noen ganger et stort
hopp bakover.

- får man ikke den fargen
man trenger må man vente
på feltet sitt frem til man får
fargen til og flytte.

Den som begynner snurrer
først skiven med Apene.
Viser skiven f. eks Brun ape
er det brun Ape som skal
flytte. Så skal snurrer man
skiven med bananene og får
3 bananer. Dette avgjør at
den Brune apen” kan flytte
3 plasser frem.

- Spilleren som først når
frem til feltet med den store
klovnen har vunnet og
spillet er over for alle
spillerne.

Så går neste spiller i gang
med å snurre på Apeskiven.
Denne gangen kan det være
at det blir Grå ape. Da er det
Grå ape som skal flytte…

- flere spillere kan stå på
samme felt.

Vinneren er den som først
kommer i mål etter å ha
vært en runde rundt.

Alle rettigheter tilhører Cast Holding as. 20.12.2014.

-

Snurr hjulet og flytt
den vei fargen
bringer deg. Får du
ikke fargen du
trenger venter du til
neste gang det er
din tur.

-

Første spiller som
når Skilpaddemoren
har vunnet spillet.

