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Spillet ”Byg en regnbue” er både sjovt og lærerigt, for mens I spiller, kan I tale 
om farver og antal, samtidig med at I øver turtagning og styrker motorikken.  
 
Det kan spilles med børn både i dagpleje/vuggestue-, børnehave- og 
indskolingsalderen ved at variere sværhedsgraden. 
	

Det skal I bruge: 
 

• Blød terning*, gerne med farver og 
plastlommer (ellers kan farver og ord 
sættes på med tape) 

• Legoklodser i rød, orange, gul, grøn, 
blå, lilla/pink  (1 af hver farve pr. antal 
spillere) 

• Tegning el. billede af regnbue 
• Ordkort* med farvernes navne 

 
 

Sådan spiller I:  
Mål: Hver spiller skal bygge en regnbue i farvernes rigtige rækkefølge.  
Læg klodserne i en bunke mellem jer sammen med billedet af regnbuen. 
Brug en stor terning til at kaste med, hvor de 6 farver er vist og skrevet på ordkort. 
Skiftes til at slå – og tag en klods i den farve, man har slået.  
Det gælder om at få én klods i hver farve, som man kan bygge en regnbue-søjle af.  
Den, der først får bygget sin regnbue, har vundet. Brug tegningen til at se rækkefølgen. 
 
De yngste kan nøjes med at samle én klods i hver af de forskellige farver – uden skelen 
til rækkefølge. Hvis de slår en farve, de allerede har som klods, går turen blot videre.  
 
De lidt ældre børn kan samle farverne i regnbuens rækkefølge (rød-orange-gul-grøn-
blå-lilla). I kan gøre det lidt sværere, så man først må tage en orange klods, når man har 
fået en rød, osv.    
 
I skolealderen kan man gøre spillet sværere ved, at man fx må stjæle klodser fra 
hinanden, hvis der ikke er flere tilbage i puljen af den farve, man mangler. I kan også 
sætte både de engelske og danske ord på ordkortene for farverne.  
 
Spillet styrker både farveforståelse, udtale, ordforråd, skriftsprog og turtagning. 
 
* Kan købes hos www.sprogogleg.dk 

SPIL: Byg en regnbue 


