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Et bordspil med former 

se billeder på næste side 

Hvad du behøver: 

 En side fra en pappekasse som skæres i størrelse A3 (eller andet tyk karton som kan 

bruges  

 Farvet karton i størresle A3 

 Kort med former som gøres i  data (hvert form i en farve) Her gjorde jeg ring, 

treangel, rektangel, sekskant og kvadrat. Formene var 4x4 cm. men rektanlerne var 

3x5 cm. Gør mange av hver fordi de bruges til at lime på kartonen og så skal spilerene 

samle dem mens de spiller. Det er godt at bruge farvet papir til at skrive ud formenes 

å farvene kan ses på begge sider  

 Begynde og Ende rammer til at lime på kartonet 

 Saks 

 Lamineringsmaskine og plast i den 

 Lim 

 Bogplast 

 Boks til at gemme tingene i 

 Terning og spillemænd 

 

Hvad du gør: 

 Skær den tykke pappe og lim de farvede karton ovenpå 

 Lim Begynde og Ende på spillebordet 

 Skriv ud og klip formene og brug en del av dem til at lime i en række fra Begynde til 

Ende 

 Nu kan spillebordet plastes med bogplast 

 Sæt resten av formeni i plast og i lamineringsmaskinen 

 

Spillet: 

 Spillet passer godt til 2-4 spillere 

 Tærningen kastes og spillemanden flyttes frem. Du skal samle former på vejen fra 

Begynde til Ende (tage det form du står på når du har flyttet din spillemand frem)  

 Når den første kommer til Ende tæller spillerene sine former. Hvad fik jeg mest av – 

hvad mindst? Fik jeg alle formene – fik jeg samme antal av någet o.s.v.  
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Bemærk: 

 Dette spil som vises her er fra ældste klassen i børnehaven hvor børnene er 4-6 år 

gamle. Det findes også mere enkelt til de yngre. Spillebordet er mindre der, færre 

former og større. For de yngste som er 2 år gamle bruger de tre form (kvadrat, ring 

og treangel) og de bruger tærning som højeste antalet er 3 

 Vi har gjort mange bordspil i min børnehave og det er godt at hænge dem på 

væggen med at gøre hul i begge ender og sætte bånd i mellem. Børnene kan godt se 

alle spillene på den måde og vælge hvad de vil spille 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


