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Pizza party
Dette spil lavede jeg første gang i 1999. Jeg har vidreudviklet lidt på det. Se billeder på næste side

Materialer:












Kartonpapir i A2 størrelse.
En side fra en papkasse i størrelse A2
Bogplast.
Lim
Lamineringslommer
„Permanent“ tusser og farvetusser (her gul, rød, grøn, blå og lilla)
„Start“ skilt og „Slut“ skilt. Små rammer hvor du har små brikker 1 – 1/2 – 1/4 og 1/8 (exel.)
Pizzaer (på internettet fandt jeg billeder af pizzaer og brugt Publisher) Jeg lavede 18
forskellige pizzaer og hver pizza var ca. 7,5 cm i diameter. Hver pizza kopierede jeg 4 gange.
Man kan nøjes med færre men man har brug for mindst 10-12 hele pizzaer
Lamineringsmaskine.
Saks

Fremgangsmåde:









Finde billeder af pizzaer på internettet, sæt dem ind i Publisher (7,5 cm. I diameter) og print
dem ud. Fire af hver.
Klip pizzarene (en skal være hel, en klippes i to halve, en klippes i fire dele og en i otte dele).
Klip alle pizzaerne som I har skrevet ud. Sæt dem i lamineringslommer, laminerer dem og
klip så det hele ud igen.
Lav spillepladen på karton inden det limes på pappet. Lav 4 „hjem“ lige som i Ludo. En er gul,
en rød, en grøn og en blå. Tegn fire ringe i hvert hjem, en er hel, en har to halve, en har fire
dele og en der har otte dele. Start og slut farves lilla
Lim start og slut brikkerne på spillebordet og de andre brikker limes også som I kan se på
næste side
Der skal laves 20 brikker med 1/8, 12 brikker med ¼, 10 brikker med ½ og 6 brikker med 1.
Lim karton på pappet og klæb bogplast på.

Spillet:







Spillet er fra to til fire spiller.
Kast terning og flyt spillebrikken frem, det antal øjne som terningen viser.
Hvis du f.eks. står på 1 så tager du en hel pizza og sætter den i den hele ring. Hvis du står på
1/2 så tager du en halv pizza og sætter den i den halve ring o.s.v. Hvis du lander på 1 igen så
tager du en hel pizza og sætter den ovenpå den du har tidligere fået
Spillet kan være færdigt når den første slut, eller når alle har passeret slut. Det er børnene
der bestemmer.
Når spillet er færdigt skal børnene finde ud hvor mange hele pizzer, de hver især har samlet
og de gør de ved at lægge ottendedele, fjerdedele og halve sammen og lave hele pizzaer .
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