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Antal spelare: 1-4    
   
Användningsområden
• grundskola
• specialundervisning

Inlärningsmål
• engelskt vokabulär
• läsa engelsk text
• uttala engelska ord

Greedy Gorilla
Art.nr. 7763-515-4 

Spelinstruktioner
• Deltagarna får varsin spelplan. Alla små-

korten blandas och läggs ut med bilden 
nedåt på bordet.

•  Sätt igång ljudmodulen i gorillalådan ge-
nom att ställa strömbrytaren på ON.

•  Den som är yngst börjar spelet genom att 
ta upp ett kort.

•  Om kortet matchar någon av bilderna/ 
orden på spelplanen får han/hon behålla 
kortet annars läggs det tillbaka på bordet.

•  Om en spelare plockar upp ett kort med 
onyttig mat (de har gul bakgrund) så 
måste han/hon mata gorillan med kortet.

•  Vinner gör den som först har fyllt sin  
spelplan.

•  Glöm inte att stänga av ljudmodulen.

Varianter
För att få in mer verbal träning i spelet kan 
man be deltagarna säga namnet på maten 
varje gång man tar upp ett kort t.ex. ”It is 
a salmon steak”. Efter det att gorillan har 
blivit matad och har rapat går det också att 
säga t.ex. ”Excuse me!”.

Använd enbart småkorten och låt eleverna 
välja ut några kort med vad de vill ha till 
lunch/middag.
Låt dem sedan berätta på engelska vad de 
ska äta och kanske också hur mycket etc.

Innehåll:
• 4 spelplaner 
• 24 kort med nyttig mat
• 8 kort med onyttig mat
• 1 gorillalåda inkl. batterier
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Hur gorillalådan skall hanteras
Innan man spelar för första gången måste 
gorillalådan aktiveras. Det görs genom att 
vända den upp och ner och dra bort isole-
ringsfliken från botten av ljudmodulen. Det 
är bra om någon vuxen gör detta.
När man skall använda lådan trycker man 
strömbrytaren på sidan till ON-läge. När 
detta görs rapar gorillan en gång. När man 
har spelat klart sätt brytaren i läge OFF.
Ljudmodulen drivs av 3 x AAA 1,5V batterier 
vilka är inkluderade vid leverans. Alkalinebat-
terier rekommenderas. Byt alla tre batterier-
na samtidigt. 

Byte av batterier måste göras av en 
vuxen person. 
För att byta batterier gör följande:
1.  Lyft fliken på toppen av lådan.
2.  Öppna sidan av lådan genom att skjuta 

baksidan uppåt och utåt. 3. Använd en li-
ten kryss-skruvmejsel för att ta bort skru-
ven till batterilocket. Tänk på att skruven

 är liten så lägg den på ett säkert ställe 
under batteribytet.

4. Öppna locket.
5. Ta bort alla tre batterierna och sätt in tre 

nya.

6. Gör punkt 1-4 i omvänd ordning.
Att tänka på:
•  Batterierna måste sättas in med polerna 

åt rätt håll.
•  Använd endast rekommenderade batte-

rier dvs. alkaline.
•  Blanda inte nya och gamla batterier eller 

uppladdningsbara och icke uppladd-
ningsbara batterier.

•  Ta bort slutkörda batterier på en gång, 
eftersom läckande batterier kan förstöra 
ljudmodulen.

•  Ta även bort batterierna om spelet inte 
ska användas under en längre period, 
t.ex. sommarlovet.

•  Släng inte batterierna i soporna utan 
lägg dem i batterilådan vid en återvin-
ningsstation.

OBS! Spelet är ej lämpligt för barn under 3 
år eftersom spelet innehåller små delar.
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