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För 2-4 spelare
Från 4 år
Speltid ca 20 minuter

innehåll
30 gympakort 
20 marker i 5 olika färger, 
tärning (5 färger + 1 sida alla färger)
spelregler

Spelidé
I Bamses gympaspel ska du samla på kort genom att göra 
olika roliga gymparörelser med Bamse och hans vänner. 
Att spela spel och röra på sig samtidigt är bra både för 
kroppen och knoppen!

SPELREGLER

Gå på Bamsegympa!
Vill du röra dig mer tillsammans med 
Bamse och hans vänner? Då kan du gå på 
Bamsegympa. På Bamsegympan får du 
leka och röra på dig ungefär som i det här 
spelet fast i en gymnastikhall tillsammans 
med andra. Bamsegympa finns i många 
gymnastikföreningar i Sverige. Gå in på 
www.bamsegympa.nu för att se var din 
närmaste Bamsegympa-förening finns. 

Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk 
träning för de allra minsta. I Bamsegympan 
får barnen prova på olika sätt att röra sig och 
använda kropp och knopp! Att krypa, åla, 
rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin 
första kullerbytta - det är Bamsegympa.
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Förberedelser
Dela ut 5 marker, en i varje färg, till alla spelarna. Lägg undan de marker 
som blir över. Alla spelarna lägger markerna framför sig i en rad. Blanda alla 
gympakorten och lägg ut 3 kort mitt på bordet med den enfärgade baksidan 
upp. Lägg resten av korten vid sidan, i en hög med baksidan upp. Lägg fram 
tärningen.

Spelets gång
Du ska samla på kort genom att göra olika gymparörelser. Du som börjar 
slår med tärningen och tar ett av de utlagda korten med samma färg som 
tärningen visar. För att vinna kortet ska du göra rörelsen som visas på kortet. 
När du vunnit kortet lägger du det framför dig, med baksidan upp. Varje färg 
läggs i en hög vid markern i samma färg (så att man lätt ser vilken färg som 
saknas). Därefter går turen vidare.

Visar tärningen en färg som inte finns bland de utlagda korten, går turen 
direkt vidare. Visar tärningen alla färger kan du själv välja en färg.

Så fort ett kort vinns av någon läggs ett nytt kort från högen ut, så att det 
alltid ligger 3 kort utlagda.

Vem vinner?
Den spelare som först får minst ett kort 
i varje färg, det vill säga 5 olika högar, 
vinner spelet.

Om korten tar slut innan någon vunnit, 
räknar ni korten och den spelare med 
flest kort vinner.

Rörelsekorten

Vargen
Gå på hälarna
Gå på tå
Gör dig kort eller lång och gå några steg
Gå baklänges
Gå tomtesteg (häl mot tå)
Gå och balansera på en låtsaslina

Bamse
Kräftstå och klappa på rumpan
Ligg på mage och flyg som ett flygplan
Gör grodans rörelser
Stå på alla fyra och dra ett knä mot magen
Ligg på mage och gör en ”snöängel”
Ligg på rygg och lyft magen mot taket

Skutt
Spring och sparka på rumpan
Spring runt dina kompisar
Spring och klappa på knät
Spring med hoppsasteg
Hoppa jämfota genom rummet
Hoppa som en kanin 

Brum
Kuta och svanka
Ligg på mage och sträck armen
Åla dig fram
Rulla som en stock fram och tillbaka
Gunga som en köttbulle
Vrid från sida till sida och klappa på rumpan

Teddy
Stå på ett ben och nyp dig själv i näsan
Rör dig som en sprattelgubbe
Gör pannkaksvändning med händerna
Stå med benen isär och klappa på knäna (diagonalt)
Rita en åtta med dina händer eller fötter


