
(S) Mitt första tärningsspel
2 – 4 deltagare
Spelas antingen med färgtärning eller med vanlig tärning.
Färgtärning: Slå tärningen och flytta till den ruta som har samma färg som tärningen visar.
Vanlig tärning: Flytta det antal steg som tärningen visar.
Start: På fjärilen.
Mål: Den som kommer först till Mollys traktor har vunnit. Spelar man med färgtärningen måste 
man få upp blå färg för att vinna.

 (N) Mitt første terningspill
2 – 4 deltakere
Spilles enten med fargeterning eller med vanlig terning.
Fargeterning: Kast terningen og flytt til den rute som har samme farge som terningen.
Vanlig terning: Flytt det antallet trinn som terningen viser.
Start: På sommerfuglen
Mål: Den som først kommer til traktorn har vunnet. Om dere spiller med fargeterningen, må 
man få opp blå farge for å vinne.

(DK) Mit første terningespil
2 – 4 deltagare
Spilles enten med farveterning eller med almindelig terning.
Farveterning: Kast terningen og flyt til den rude som har samme farve som terningen viser.
Almindelig terning: Flyt det antal ruder som terningen viser.
Start: På sommerfuglen.
Mål: Den som først kommer frem til traktoren har vundet.
Spiller man med farveterning, skal man først få blå farve op for at vinde.

(FI) Ensimmäinen noppapelini
2 – 4 osanottajaa
Peliä pelataan joko värinopalla tai tavallisella arpanopalla.
Värinoppa: Heitä noppa ja siirry nopan osoittaman väriseen ruutuun.
Tavallinen arpanoppa: Siirry silmäluvun osoittama määrä askelia eteenpäin.
Peli alkaa keltaisesta perhosesta.
Maali: Se, joka ensiksi ehtii traktorin luo, on voittaja.   
Jos pelataan värinopalla, on ensin saatava sininen väri, jotta voi voittaa 

(GB) My first dice game
2 – 4 players
The game can be played with a colour dice or a regular dice.
Colour dice: Throw the dice and move to the square with the same colour as the dice shows.
Regular dice: Move the number of squares shown on the dice.
To start: On the butterfly
To finish: The first to arrive at the tractor is the winner. If you play with the colour dice you have 
to throw blue to win.

(D) Mein erstes Würfelspiel
2 – 4 Teilnehmer
Kann mit farbigen oder normalen Würfel gespielt werden.
Farbiger Würfel: Würfeln und auf das Feld mit gleicher Farbe setzen.
Gewöhnlicher Würfel: Nach Anzahl der Augen weitergehen.
Start: Schmetterling
Ziel: Wer den Traktor zuerst erreicht hat gewonnen. Spielt man mit dem farbigen Würfel, muss 
man blau bekommen, um zu gewinnen.

(F) Mon premier jeu de dés
2 – 4 joueurs
Ce jeu se joue soit avec un dé à jouer, soit avec un dé de différentes couleurs.
Avec un dé différentes couleurs : vous jetez le dé et vous avancez jusqu´à la case qui montre la 
même couleur que celle indiquée par le dé.
Avec un dé à jouer : Vous avancez du nombre de cases indiqué par le dé.
Vous partez de la grande case avec le papillon pour aller à la case avec le tracteur. Le vainquer 
est celui qui arrive le premier à la case avec le tracteur.
Si l´on joue avec un dé de différentes couleurs il faurt avoir la couleur bleu pour gagner.


