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Tossiga dinosaurier - instruktion 
 

Innehåll 
4 dinosaurieplattor, 24 former, 24 färgprickar, 1 tärning med former,  1 färgtärning, 1 tärningsbägare 

 
SPEL DÄR MAN TRÄNAR FORMER 

 
Syfte 

Att bli den spelare som först lyckas fylla sin platta med matchande former. 

 
Hur man spelar 

• Varje spelare väljer en dinosaurieplatta och placerar den framför sig med sidan med formerna 

uppåt. 

• Formbitarna (med blå baksida) sprids ut på bordet med framsidan uppåt. Färgpricksbitarna (med 

vit baksida) och färgtärningen används inte. 

• Den yngsta spelaren börjar med att kasta formtärningen och söka efter en formbit som har både 

samma färg som den egna dinosaurien och som matchar den form som tärningen visar. Formbiten 

placeras över den motsvarande formen på den egna dinosaurien och spelet går vidare till nästa 

spelare. 

• Om tärningen visar en form som spelaren redan plockat upp, går spelet vidare till nästa spelare. 

• Spelet fortsätter tills en spelare har täckt över alla former på sin platta. 

 
Vinnare  
Vinnaren är den spelare som först lyckas täcka över alla former på sin platta med matchande 

formbitar. 

 
FÄRGSPEL  
 
Syfte 

Att bli den spelare som först lyckas fylla sin spelplatta med rätt matchande färgprickar. 

 
Hur man spelar 

• Varje spelare väljer en dinosaurieplatta och placerar den framför sig med färgprickssidan uppåt.  

• Färgpricksbitarna (med vit baksida) sprids ut på bordet med färgsidan uppåt. Formbitarna (med 

blå baksida) och formtärningen används inte. 

• Den yngsta spelaren börjar med att kasta färgtärningen och söka efter en prick som motsvarar 

den färg som tärningen visar. Färgprickskortet placeras sedan över motsvarande färgprick på den 

egna dinosaurien. Spelet går vidare till nästa spelare. 

• Om tärningen visar en färg som spelaren redan plockat upp, går spelet vidare till nästa spelare. 

• Spelet fortsätter tills en spelare har täckt över alla färgprickar på sin platta. 

 
Vinnare  
Vinnaren är den spelare som först lyckas täcka över alla utrymmen på sin platta med matchande 

färgprickar. 
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