Kolaspelet
Koncentration och snabb reaktion behövs i detta spelet. Detta spännande spel med kolor främjar observation
och kännedom av färgkombinationer.
Ålder: 4 - 99
Spelare: 1 – 8 st
Innehåller: 41 färgade kolor, 3 färgtärningar, 1 spelmatta
Förberedelser: Alla kolorna blandas och sprids ut på spelmattan med den färgade sidan upp. Lägg de 3
färgtärningarna bredvid.
Version 1: Innan spelet börjar måste man komma överrens om hur många kolor man ska samla för att vinna
spelet, tex den första som får 5 st vinner spelet. Kolorna har olika färgkombinationer med upp till tre färger.
Den yngsta spelaren börjar och slår de tre tärningarna på en gång. Uppgiften är nu att hitta en kola som
matchar färgkombinationen på de tre tärningarna. Alla spelarna tittar på samma gång och den som hittar
kolan först visar den för de andra spelarna. Om det är rätt får man behålla den. Alla slår tärningarna i tur och
ordning.
Version 2: Som ovan, förutom att man bara pekar på kolorna och låter dem ligga kvar på mattan, en annan
spelare eller vuxen skriver en lista med antalet kolor man pekat på. I denna version måste man bestämma
spelets längd innan man börjar spela tex 10 minuter. Vinnaren är den spelare som har samla flest poäng tills
tiden går ut.
Version 3: Kolorna delas ut så att alla spelare har lika många kolor. Alla spelarna lägger upp kolorna
framför sig med den färgade sidan upp. Tärningarna kastas och alla spelare som har en kola med denna
färgkombination får nu lägga tillbaka dem på spelmattan. Den spelare som först blir av med sina kolor har
vunnit.
I denna version kan man även i förväg bestämma speltiden tex 10 minuter, eller den som först har 2 kolor
framför sig har vunnit. Den som då har minst antal kolor framför sig när spelet är slut har vunnit.

