
3, 2, 1 Go Challenge  Puzzle 

Púsláskorun 

 

Aldur: 6 ára og eldri 

Leikmenn: 2-5 

 

Kynning 

Verður þú fljótasti leikmaðurinn til að finna púslbitana þína? Finndu þá alla, raðaðu þeim saman 

á undan hinum og þú sigrar. 

 

Innihald 

24 púsl með 6 púslbitum hvert 

24 myndaspjöld 

 

Markmið leiksins 

Að verða fyrsti leikmaðurinn til að finna alla 6 púslbitana í púslinu þínu og raða þeim saman í 

heila mynd eins og myndin á spjaldinu. 

 

Undirbúningur 

Leggðu alla púslbitana á borðið með framhliðina upp innan seilingar allra leikmanna. Leggðu 

myndaspjöldin til hliðar með framhliðina niður. 

 

Gangur leiksins 

Í púsláskoruninni eru þrjár leiðir til að reyna á hraða þinn og athyglisgáfu á skemmtilegan hátt. 

 

1. Hraðpúsl 

Yngsti leikmaðurinn er skipaður leikjameistari og gefur hverjum leikmanni myndaspjald með 

framhliðina niður og byrjar á sjálfum/ri sér.  Hann/hún segir „3, 2, 1... byrja!“  til að hefja 



umferðina. Allir leikmenn fletta við spjöldunum sínum og leita allir samtímis að púslbitunum 

sínum úr borðinu sem þarf til að klára myndirnar. 

Þegar leikmaður finnur púslbita sem hann/hana vantar, tekur hann/hún bitann og setur við hlið 

myndaspjaldsins. Um leið og sjötti bitinn er fundinn, raðar hann/hún þeim saman og kallar 

„Púsl!“. Leikmaður ávinnur sér spjaldið og er leikjameistari í næstu umferð.  

Hinir leikmennirnir kasta myndaspjöldunum sínum ásamt bitunum sem þeir hafa fundið og allir 

fá ný myndaspjöld. Bitarnir sem ekki tókst að finna eru óhreyfðir á borðinu.  

Leikurinn heldur áfram þar til  einn leikmanna klára 5 púsl og sigrar leikinn. 

 

2. Púslkappleikur 

Spilað er á sama hátt og í hraðpúsli en ver leikmaður fær 3 myndaspjöld í upphafi leiks sem þeir 

setja í bunka fyrir framan sig með framhliðina niður án þess að skoða. Yngsti leikmaðurinn hefur 

leikinn á því að segja „3, 2, 1... byrja!“ og allir leikmennirnir fletta fyrsta spjaldinu sínu og leita 

að bitunum sem vantar. 

Þegar leikmaður klára púsl, flettir hann næsta spjaldi og heldur áfram. Fyrsti leikmaðurinn sem 

klárar öll spjöldin sín sigrar. 

 

3. Bita fyrir bita 

Í þessu tilbrigði fyrir reynda leikmenn, er myndaspjöldunum 24 raðað á borðið í stað 

púslbitanna sem hafðir eru í kassanum. Yngsti leikmaðurinn dregur þaðan bita af handahófi og 

sýnir hinum. Fyrsti leikmaðurinn sem finnur spjaldið sem bitinn tilheyrir vinnur sér inn spjaldið 

of leggur það fyrir framan sig. 

Síðan dregur leikmaðurinn sem vann spjaldið nýjan bita og þannig heldur leikurinn áfram. 

Spjöldin sem leikmenn hafa fyrir framan sig eru enn virk og aðrir leikmenn geta eignast þau ef 

nýr biti úr sama púsli kemur upp. 

Fyrsti leikmaðurinn sem safnar 5 spjöldum sigrar leikinn. 


