
Monsieur Carrousel 

Herra Hringekja 

Leikreglur 

 

Ullarbrjóstsykur, parísarhjól, blöðrur… ferðatívolíið er mætt. En það er eitt leiktæki sem heillar börnin 

mest af öllum, hringekjan! Hvert og eitt þeirra vill prófa þessa frábæru hringekju en herra Hringekja 

er alltaf að líta til himins. Dimm ský hrannast upp á himnum. Vonandi komast allir að áður en 

rigningin byrjar og loka þarf leiktækinu það sem eftir er dags. 

Innihald 

1 hringekja úr tré 

10 sólargeislar í brotum 

1 marglitaður teningur 

1 leikborð 

8 regndropar úr tré 

12 krakkaskífur 

6 sætadiskar með mismunandi erfiðleikastigum 

1 leikreglur + 1 bæklingur 

 

Undirbúningur 

1 

Þú getur beðið einhvern fullorðinn að hjálpa þér við undirbúninginn. 

Veldu sætadisk og settu hringekjuna saman eins og sýnt er í bæklingnum (eða horfðu á myndbandið  

með því að skanna QR kóðann aftan á reglunum). 

 

2 

Settu hringekjuna á leikborðið. 

 

3 

Geymdu regndropana og sólargeislabrotin við hliðina á leikborðinu. 

 

4 

Geymdu krakkaskífurnar og teninginn líka hjá borðinu. 



 

5 

Leikmaðurinn sem fór síðast í hringekju leikur fyrst. 

 

Hittu persónurnar 

Herra Hringekja 

Hann hjálpar þér að finna laus sæti í hringekjunni. 

Tvíburarnir (Caspar og Anto) 

Þeir eru aðstoðarmenn herra Hringekju. Þeir hjálpa þér í leikslok ef þarf (bls. 13). 

 

Krakkarnir 

Þeir vilja ekkert meira en að prófa hringekjuna! 

Nelson Paul Lulu 

Elisa Maya John 

Liam Leanne Ethan 

Amy Mimi Yanis 

 

Markmið leiksins 

Herra Hringekja er samvinnuleikur. 

Allir vinna saman að því að koma öllum krökkunum í hringekjuna áður en rigningin byrjar! 

 

Gangur leiksins 

Leikið er réttsælis. 

Þegar leikmaður á leik, leikur hann í 2 skrefum og framkvæmir hvert skrefið á fætur öðru: 

Skref 1 

Leggja niður krakkaskífur 

Skref 2  

Veður 

 

Skref 1 Leggja niður krakkaskífur 

Þegar þú átt leik, kastar þú teningnum. Litirnir á teningnum samsvara litunum á tréhringekjunni. 



Veldu krakkaskífu sem er ekki á hringekjunni og leggðu á autt sæti sem samsvarar litnum sem þú 

fékkst upp á teningnum. 

Taktu næst skref 2: Veður (bls. 12) 

 

Gættu þess að muna hvers konar sætum krakkarnir sitja í (t.d. ljón). Það verður gagnlegt seinna! (Sjá 

bls. 11: „Ef þegar er krakkaskífa í sætinu.“) 

 

? Hvað ef öll sætin í litnum sem teningurinn sýnir eru upptekin? 

Ef sætin í litnum sem teningurinn sýnir eru upptekin, snýrð þú hringekjunni. Þegar hún stöðvast, 

skoðar þú sætið sem fingur herra Hringekju bendir á: 

 

Ath. Ef þú ert ekki viss um hvaða sæti herra Hringekja bendir á, snúðu hringekjunni aftur! 

 

Ef sætið er autt 

Veldu krakkaskífu og leggðu á sætið sem herra Hringekja bendir á. 

Nú skaltu taka skref 2: Veður (bls. 12) 

 

Ef þegar er krakkaskífa á sætinu 

Manstu í hvaða sæti krakkinn situr (t.d. ljón)? Þú mátt spyrja hina leikmennina hvað þeir halda. Þegar 

þú heldur að þú sért búin/n að finna út úr því, segðu upphátt hvaða sæti þú heldur að krakkinn sitji í 

og lyftu krakkaskífunni. Þegar þú ert búi/n að gá, gættu þess að setja krakkaskífuna aftur á sætið. 

Ef þú giskaðir á rétt sæti, bravó! Þú mátt setja sólargeislabrot á borðið. Sjá bls. 12 fyrir meiri 

upplýsingar um hvernig á að leggja niður sólargeislabrot. 

Ef þú giskaðir rangt, úps! Þú verður að leggja regndropa á einn af samsvarandi reitum á leikborðinu. 

Þú hefur nú lokið leik í umferðinni. 

 

Ráð: Til að hjálpa til við að muna, geta leikmenn hugsað upp stuttar sögur þegar þeir leggja niður 

krakkaskífurnar sínar á hringekjuna. 

 

Skref 2 Veður 

Þegar búið er að koma krakkanum fyrir í auðu sæti, er hringekjunni snúið (hún þarf að snúast a.m.k. 

einn heilan hring). Ekki missa sjónar á krakkanum þínum! 

! Ekki snúa hringekjunni of hratt, annars gætu krakkaskífurnar flogið út af! 

Á meðan hringekjan snýst, geta leikmenn sungið saman lítið lag: 



„Hringekja, hringekja, þú hringsnýst nótt og dag 

Sól, sól, sól, láttu ei regnið vinna þennan slag!“ 

 

? Hvernig er veðrið þegar hringekjan stoppar? 

Það eru tvö mismunandi svæði í kringum hringekjuna. Þau sýna veðrið. 

Skoðaðu svæðið sem krakkinn þinn endar á þegar hringekjan hættir að snúast. 

Ath. Ef þú ert ekki viss um hvaða svæði krakkinn þinn er á, snúðu hringekjunni aftur. 

 

Regnsvæðið 

Er krakkinn þinn er á regnsvæðinu? Æ nei! Skýin hrannast upp. Leggðu regndropa á einhvern 

samsvarandi reita á leikborðinu. Næsti leikmaður á nú leik. 

 

Sólarsvæði 

Ef krakkinn er á sólarsvæðinu, frábært! Sólin skín! Veldu sólargeislabrot og leggðu það strax á einn 

samsvarandi reita á leikborðinu. Næsti leikmaður á nú leik. 

 

! Athugið að klára verður sólargeisla áður en hægt er að byrja á nýjum. 

 

Hvernig á að klára sólargeislabrot á leikborðinu? 

Þegar þú hefur valið sólargeislabrot og lagt á borðið, eru tveir möguleikar: 

Sólargeislabrotið klárar sólargeislann, vel gert! Sólin birtist of þú getur tekið einn regndropa af 

leikborðinu. 

Sólargeislabrotið klárar ekki sólargeislann því það er of stutt eða of langt. Sólin skín ekki nógu skært 

til að fjarlægja regndropa. Settu sólargeislabrotið aftur við hliðina á leikborðinu. 

Í hvoru tilfellinu sem er, lýkur þú leik og næsti leikmaður á leik. 

 

Ath. Ef allir sólargeislarnir eru kláraðir, gerist ekkert þegar krakki stoppar á sólarsvæðinu. Sólin er 

þegar hátt á himni. 

 

Að fá hjálp frá tvíburunum 

Ef aðeins er eftir ein krakkaskífa til að leggja á hringekjuna, þá og aðeins þá, máttu biðja um hjálp frá 

tvíburunum, Caspar og Arto. Þú færð auka teningskast! 

Þegar þú átt leik, kastar þú teningnum. Ef liturinn sem þú færð upp, samsvarar ekki litnum á auða 

sætinu, máttu kasta teningnum einu sinni í viðbót. 



Ef teningurinn sýnir lit auða sætisins, jibbí! Þú getur lagt út síðustu krakkaskífuna þína! 

Ef ekki, snýrð þú hringekjunni, skoðar sætið sem herra Hringekja bendir á, og leikur eins og útskýrt er 

í kaflanuum „Hvað ef öll sætin í þeim lit sem teningurinn sýnir eru upptekin?“ (bls. 11). 

 

Leikslok 

Leiknum getur lokið á annan af tveimur vegum: 

Ef allir krakkarnir eru á hringekjunni og regnsvæðið er óklárað, til hamingju! Allir krakkarnir skemmtu 

sér konunglega og þú vannst! 

Ef allir regndroparnir hafa verið lagðir á leikborðið og það eru auð sæti, er of mikil rigning og loka þarf 

tívolíinu það sem eftir er dags. Þú tapaðir leiknum. 

 

Teymið 

Hönnuður: Sara Zarian 

Teiknari: Apolline Etienne 

Verkefnisstjóri: Aurélie Raphaël 

Grafískur hönnuður: Allison Machepy 

Prófarkarlestur: Xavier Taverne 

Ensk þýðing: Timothy Marcroft 

 

Athugasemd frá hönnuðinum og teyminu 

Ég vil tileinka þetta spil fjölskyldu minni. Þakkir til allra sem hafa gert spilið mögulegt, sérstaklega 

Costán, Roberto og Florence, Tina, Laman, Alexandre, Claire og allra leikprófunarhópanna. Og til 

Aurélie fyrir ákafann og þolinmæðina. 

LOKI-liðið vill einnig þakka nemendum Ludres og d‘Heillecourt skólunum sem og kennurum þeirra 

sem gáfu okkur dýrmætar athugasemdir og skoðanir á spilinu. 

 

 

 


