
Bamse og Kylling Electro Junior. 
 
Indhold: 
1 Plastboks med 2 elektriske forbindelsesstik 
1 Plade, der fungerer som kortholder 
5 Spørgsmålskort med billeder på begge sider 
1 Udførlig spillevejledning 
Fra 4 år. 
 

Spillets formål: 
Elektro-match er et sjovt og lærerigt spil for børn. Alle spørgsmål og svar består af billeder med 
mange underholdende motiver fra Bamses, Kyllings og Ællings forunderlige verden. 
På en sjov måde lærer børnene gennem leg at matche forskellige begreber og modsætninger, 
de lærer om former og farver, deres forestillingsevne trænes, og fantasien udvikles. 

 
Forberedelse: 
Batterier: Tag først plastboksen op af æsken. Vend den på hovedet og skru toppen af. Isæt 2 
stk. 1,5 V batterier (R14) og skru toppen på igen. Sæt plastboksen tilbage i æsken. Batterier 
medfølger ikke. 
Kortholderen skal blive liggende i æsken sammen med plastboksen med forbindelsesstikkene. 
De 5 dobbeltsidede spørgsmålskort lægges ved siden af og lægges på skift ovenpå kortholderen, 
alt efter hvilket kort man har lyst til at spille med. 

 
Selve spillet: 
Spørgsmålskortene er opbygget sådan, at spørgsmålene er vist til venstre, og svarene til højre. 
Først stikker du det blå stik i hullet på et af billederne i kortets spørgsmålsside. Derefter skal du 
i kortets svarside fi nde det billede, der matcher. Når du mener, du har fundet det rigtige billede, 
stikker du det andet forbindelsesstik i det lille hul på dette billede. Bamse fortæller dig om du 
har svaret rigtigt eller forkert. 
Der er 10 forskellige spørgsmålskategorier – én for hver kortside. Alle spørgsmål på et kort er 
af samme type. De forskellige korts sværhedsgrad afhænger af det enkelte barn. Det er meget 
individuelt, hvilke typer af spørgsmål et barn opfatter som enten nemme eller svære. 
 
1a Hvad passer sammen? 
Kan du sætte de 13 billeder i venstre side sammen 
med de rigtige billeder i højre side af kortet? 
 
1b Forkert og rigtigt 
Der er noget, der ikke passer på de 13 billeder i 
venstre side. Kan du i højre side finde det 
billede, der passer? 

 

Rigtig god fornøjelse. 
www.Spillehulen.dk  

http://www.spillehulen.dk/

