
SOS Dino 

Leikreglur 

 

Marie, Freddy, Nessie og Louis ólust upp saman í hinum stórfenglega Elddal, heimili risaeðlanna. Eins 

og venjulega, hittust vinirnir við vatnið til að leika sér. Skyndilega fór jörðin að hristast og hávaði barst 

neðan frá. Himininn sortnaði allt í einu og vindurinn breyttist. Eldgos! Öll eldfjöllin fjögur sem höfðu 

verið óvirk um árabil, fóru að gjósa samtímis! Flýtið ykkur! Finnið skjól í háum fjöllunum til að forðast 

hraunflæðið og bjargið eggjunum! 

 

Innihald 

4 risaeðlufígúrur 

• Freddy – rauð grameðla 

• Louis – gul kambeðla 

• Marie – blá nashyrningseðla 

• Nessie – bleik freyseðla 

 

1 leikborð 

Leikborðið sýnir mismunandi gerðir reita: 

• 1 Vatnsreitur 

• 2 Byrjunarreitur 

• 3 Grasreitur 

• 4 Eldfjallsreitur 

• 5 Loftsteinareitur 

• 6 Fjallareitur 

• 7 Hreiðurreitur 

• 8 Horngrýtisreitur 

• 9 Þyrnirunnareitur 

 

4 eldfjöll 

Hvert eldfjall er upphafsreitur fyrir mismunandi hraunflæði. 

4 fjöll 

Öruggir reitir fyrir risaeðlur 

9 hindranir 

Hindranir eru reitir á borðinu þar sem hvorki risaeðlurnar né hraunið kemst. Þessir reitir sýna: 

4 horngrýti 

5 þyrnirunna  



Aðeins notað í þyrnirunnaafbrigðinu (sjá bls. 13) 

 

58 hættuflísar 

48 hraunflísar 

Hver flís sýnir hraun flæða í ákveðna átt 

4 eldfjallaflísar 

Þær eru lagðar undir eldfjöllin í upphafi leiks. 

6 loftsteinaflísar 

Hver flís samsvarar ákveðnum reit á borðinu. 

 

6 risaeðluegg 

 

1 geymslupoki 

Í upphafi leiks eru allar hraun-og loftsteinaflísarnar geymdar í pokanum. Dregnar eru flísar af 

handahófi úr honum á meðan leiknum stendur. 

 

Undirbúningur 

1 Leggðu leikborðið á mitt borðið. 

2 Raðaðu eldfjallaflísunum 4 á eldfjallareitina á borðinu, þannig að blómalitirnir passi saman.  

Síðan raðar þú eldfjöllunum 4 sem búið er að setja saman, ofan á eldfjallaflísarnar þannig að 

blómalitirnir passi saman og hraunið renni þangað sem það fellur á leikborðinu. 

3 Settu risaeðlurnar 4 á viðeigandi reiti í kringum vatnið í miðjunni. 

4 Settu saman fjöllin og settu þau á fjallareitina 4 á hornum leikborðsins. 

5 Settu eggin 6 á hreiðurreitina. 

6 Settu allar afgangsflísar í geymslupokann og blandaðu þeim saman án þess að skoða. 

 

Markmið leiksins 

SOS Risaeðlur eru samvinnuspil þar sem þú þarft að færa hraunir, og síðan færa risaeðlurnar um á 

leikborðinu. Þú reynir að koma risaeðlunum í öruggt skjól á fjallstoppi en þú þarf að bjarga eggjunum 

sem dreift er um borðið í leiðinni. Ef þér tekst að bjarga öllum risaeðlunum og eggjunum, sigrar þú og 

liðsfélagar þínir leikinn! 

 

Gangur leiksins 



Spilað er í nokkrum umferðum þar til ákveðin skilyrði eru uppfyllt. Hver umferð skiptist í þrjú þrep, 

leikið er í eftirfarandi röð: 

1 Draga flís af handahófi úr pokanum 

2 Leggja flísina á leikborðið 

3 Að lokum, framkvæma aðgerð á flísinni 

 

Leikmaðurinn með stystu handleggina leikur fyrst! 

 

1 Draga nýja flís 

Sá sem á leik dregur flís af handahófi úr pokanum og sýnir hinum. 

2 Leggja flísina á leikborðið 

Hægt er að leggja flísina eftir því hvaða flís það er. 

Hraunflís 

Ef þú dregur hraunflís, bætir þú við hraunflæðið sem hefur blóm í sama lit. Leggja verður hraunflísar á 

auða reiti, aldri á aðra flís, vatn eða hindrun. 

 

Ef tvö hraunflæði mætast, lokast bæði flæðin. 

Mikilvægt: Ef að risaeðla eða egg er á reitnum þar sem þú leggur hraunflísina, dettur eðlan eða eggið 

úr leik og er tekið af borðinu. 

Ath. 

Mögulegt er að hraunflísin sem þú dregur, loki samsvarandi hraunflæði. Þrýstingurinn eykst í 

eldfjallinu… Næst þegar þú dregur hraunflís í sama lit og lokað hraunflæði VERÐUR STÓRSLYS! 

ELDFJALLIÐ GÝS! 

Fjarlægðu eldfjallið af borðinu og afhjúpaðu eldfjallaflísina undir með 4 hraunflæðum. Leggðu 

hraunflísina þannig að hún bæti við eitt af nýju hraunflæðunum og framkvæmdu eins og flísin sýnir.  

Ath. 

Ef eldfjallið hefur þegar gosið og hraunflæðin eru aftur lokuð, setur þú flísina sem þú dróst aftur í 

kassann og dregur nýja. Leikmenn geta ekki framkvæmt aðgerðir á hraunflísum sem búið er að 

fjarlægja úr leiknum. 

 

Loftsteinaflísar 

Ef þú dregur loftsteinaflís, leggur þú hana á reit með sama tákni og á flísnni. 

Ef að risaeðla er á þessum reiti, dettur hún úr leik. Settu risaeðluna aftur í kassann og loftsteinaflísina 

á reitinn. 



Ef að þegar er hraunflís á reitnum, setur þú loftsteinaflísina aftur í kassann og dregur nýja flís. 

Leikmenn geta ekki framkvæmt aðgerðir á loftsteinaflísum sem búið er að fjarlægja úr leiknum. 

Ath. 

Þegar búið er að leggja loftsteinaflís á borðið, er hún talin sem hindrun. 
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Að framkvæma aðgerð 

Þegar búið er að leggja flísina á borðið, verður þú að framkvæma aðgerðina sem hún sýnir. Hún mun 

annað hvort segja þér að færa eina eða fleiri risaeðlur eða að draga strax aftur aðra flís. 

Aðgerðirnar eru: 

Færa eina risaeðlu um einn reit. 

Færa tvær risaeðlur að eigin vali um einn reit hvora. 

Færa eina risaeðlu um tvo reiti. Þú mátt færa hvaða risaeðlu sem er, óháð lit. 

Draga nýja flís. 

 

Hvernig á að færa risaeðlur? 

Hægt er að færa risaeðlur áfram, aftur á bak eða til hliðar en ekki á ská. Ekki er hægt að færa þær á 

reiti þar sem önnur risaeðla er fyrir. 

Mikilvægt: ekki má færa risaeðlu í sama lit og blómin á hraunflísinni. 

Sumir reitir eru hindranir. Ekki má færa risaeðlur á slíka reiti. 

 

Ráð: Bakhlið hraunflísanna sýnir hvaða risaeðlu má ekki færa þangað. 

[image text] 

Flísin hefur ekki áhrif á þessa risaeðlur > 

[image text] 

Blómin sýna flæðið og aðgerðartákna < 

 

Hvernig bjarga ég risaeðlunum og eggjunum? 

Ef þú færir risaeðlu á fjall, er búið að bjarga henni! Hátt uppi eru þær öruggar frá hrauni og 

loftsteinum til leiksloka og ekki má færa þær frekar. 

Ef þú færir risaeðlu yfir eða á hreiðurreit með eggjatákni, er egginu bjargað! Taktu táknið og settu á 

fjall. 

 



Leikslok 

• Leiknum lýkur þegar eitt af eftirfarandi gerist: 

• Síðasta risaeðlan á borðinu klífur fjall. 

• Síðasta risaeðlan á borðinu dettur úr leik vegna hrauns eða loftsteins. 

• Hættuflísarnar klárast úr pokanum 

Þegar leiknum lýkur. leggðu saman stigin sem þú fékkst: 

Fyrir hverja risaeðlu á fjalli, fást 2 stig. 

Fyrir hvert egg sem hefur verið bjargað, fæst 1 stig. 

Ekki fást stig fyrir egg sem eru enn í hreiðrum og ekki heldur fyrir risaeðlur sem eru enn á borðinu en 

ekki á fjalli í leikslok. 

 

Þyrnirunnatilbrigði 

Ef venjulegi leikurinn er kominn i vana og þig langar að hafa hann meira krefjandi, er hægt að spila 

þyrnirunnatilbrigðið. Leggið flísarnar 5 með þyrnirunnum á viðeigandi reiti í undirbúningnum. Nú eru 

enn fleiri hindranir í vegi risaeðlanna! 

Einnig er hægt að leika með þyrnirunnum í stað oddhvassra steina. Þá eru reitir með oddhvössum 

steinum ekki lengur hindrandir. Þið ráðið! 

 

Stigafjöldi    Niðurstaða 

14 stig  Til hamingju. Öllum risaeðlum og eggjum var bjargað! Þú ert 

björgunarmeistari! 

12-13 stig    Það tókst næstum! Svo nálægt! Vel gert og góður stigafjöldi! 

9-11 stig Það er þér að þakka að sumum risaeðlunum og eggjunum var 

bjargað. Jafnvel þótt ekki hafi tekist að klára verkefnið að 

fullu, er alltaf hægt að gera betur næst! 

6-8 stig Það er fullt starf að bjarga risaeðlum. Þú þarft bara aðeins 

meiri reynslu til að verða fagmaður. Ekki gefast upp! 

0-5 stig Þetta var ekki besti dagurinn til að bjarga risaeðlum… en þú 

reyndir allavega! Haltu áfram að reyna að bjarga þessum litlu 

greyjum! 

 

Þakkir frá hönnuðinum og teyminu: 

Théo vill tileinka þetta spil Oliviu, Madeline og Gaspard. 

Hönnuðirnir þakka Élodie, Petite Manue, la Cafetiére, Lily. Og Arélie fyrir frábæra vinnu við spilið. 

LOKI teymið vill einnig þakka nemendum Ludres skólans og kennurnum sem gáfu góð ráð og 

ábendingar við prófun leiksins. 



Góða skemmtun! 
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