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Spilleregler til Farge Memory 

Hvordan bruke kortene?  

Kortene er laget med tanke på at man skal kunne bruke og synliggjøre flere språk i 

barnehagehverdagen. 

Alle kortene har bilder av ulike farger med tekst på norsk og et annet språk. På noen av de 

ikke latinske språkene er også ordet skrevet lydnært. På den måten kan man uttale ordene 

uten å kunne lese for eksempel arabiske bokstaver.  

Et nyttig tips er å begynne med begreper som barna kan fra før for så å legge 

til nye kort etter hvert. For de minste barna er det tilstrekkelig å begynne med to eller tre 

bilder. Vi anbefaler å laminere kortene før bruk.   

Hvordan spille?   
 

Memory:   
For å spille memory må man skrive ut dobbelt sett av kortene og klippe dem ut. Kortene man 

ønsker å spille med legges utover med bildesiden ned. Meningen med spillet er å få flest 

mulig par. For å klare dette må man huske hvor de ulike bildekortene ligger og forsøke å 

trekke to og to like.  En og en spiller snur to valgfrie kort. Kortene skal snus slik at alle kan se 

hva det er bilde av på kortene og deltagerne sier hva ordet heter på morsmål og norsk. 

Hvis kortene har samme bilde, har spilleren fått et par som legges til side. Hvis kortene ikke 

har samme bilde, skal de snus tilbake igjen. Spillet fortsetter helt til alle parene er funnet og 

den med flest par har vunnet.    

 

Lotto:   

For å spille lotto må man skrive ut dobbelt sett av bildekortene og klippe ut den ene 

halvparten. Den andre halvparten bruker man som spilleplate/brett. Kortene som er klippet 

ut legges utover og hver spiller får hver sin spilleplate. Alle spillerne trekker ett og ett kort og 

de som først fyller sin spilleplate har vunnet. 
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Finn fargen: 
Leken går ut på et barn eller voksen viser frem et kort og sier hvilken farge det er på kortet. 

Navnet på fargen kan sies på de ulike språkene som finnes i gruppa. Deretter skal alle 

forsøke å finne så mange ting med samme farge. Et tips er å gi en bestilling til barna, enten 

finne et gitt antall ting med samme farge, eller så mange man kan før en avtalt tid er over.  

Leken fungerer også fint når man for eksempel skal rydde leker. 

 

Se min kjole 
Bildekortene kan også brukes til musikk. Ved å bruke den kjente barnesangen; Se min kjole, 

kan barna synge sangen og bytte ut det norske ordet for fargen med et annet språk 

etterhvert som man trekker kortet. Eks: Den voksne synger; Se min kjole, den er ….. (trekker 

et kort) Ja. Red! Se min kjole, den er red som rosen, alt hva jeg eier det er red som den. Det er 

fordi....... 
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