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Hvor er du? 
Varenr. 240564 

Et associationsspil, hvor børnene lærer at klassificere de handlinger, vi foretager os i hjemmet, og lærer, 
hvor vi skal gøre hvad i huset: køkken, badeværelse, stue-spisestue, værelse og terrasse-have.  

Sådan spilles: 1. Anbring de 5 sekskantede brikker, der viser de forskellige opholdssteder i hjemmet, med 
forsiden opad midt på bordet, og fordel de øvrige spillebrikker med billederne af de handlinger, man 
foretager sig i hjemmet, blandt spilledeltagerne.  

2. På skift kaster hver spiller terningen, og alt efter det opholdssted i huset, som fremkommer på terningen, 
udfyldes den pågældende sekskant med en spillebrik ud for hver kant. Såfremt man ikke har nogen brik, der 
viser den handling, der svarer til det opholdssted i hjemmet, som vises på terningen, går turen videre til 
den næste spiller.  

3. Den spiller, som først har brugt alle sine spillebrikker, har vundet.  

Spilleform, hvor alle børnene samarbejder om at spille: 1. Midt på bordet og med forsiden opad anbringes 
på den ene side de sekskantede brikker med billederne af de forskellige opholdssteder i hjemmet, og på 
den anden side fordeles brikkerne med billederne af de handlinger, som man udfører i hjemmet.  

2. På skift kaster hver spiller terningen, og alt efter det opholdssted i hjemmet, som terningen viser, finder 
man frem til den handling, som svarer til det pågældende opholdssted. Har man ikke flere brikker tilbage 
med den handling, som svarer til opholdsstedet på terningen, går turen videre.  

3. Spiller slutter, når børnene sammen har fuldendt alle sekskanterne; dvs. har lagt en brik ud for hver kant 
på alle sekskanterne.  

Andre anvisninger: - Hvis terningen viser et kryds, går turen videre til den næste spiller.  

Spillet er forsynet med et SELVRETTENDE system på bagsiden af spillebrikkerne, hvor man kan se, om man 
har foretaget den rigtige association. 


