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SPILLEREGLER
Begynn med å klippe ut brikkene langs de stiplede linjene. Du har da 48 like store kort. 

Bland kortene godt og legg dem på bordet med bildesiden ned – enten på rekke eller vilkårlig. 

Den første spilleren snur to tilfeldige kort så de ligger med bildesiden opp. Alle spillerne må 
kunne se bildene. 

Hvis en spiller snur to like kort, tar han eller hun kortene og legger dem foran seg på bordet. Hvis 
kortene ikke er like, snus de igjen, og legges på samme plass, og turen går videre til neste spiller.  
Det gjelder å huske hvor de enkelte bildene ligger, slik at man får samlet så mange par som mulig. 

Når det siste kortparet er tatt, teller hver spiller kortene sine.  
Den som har flest kort, har vunnet spillet.
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NKK HAR FLERE TILBUD RETTET MOT BARN:

NKKs skolepakke
NKK sin skolepakke er skreddersydd for de som går i 2. til 4. klasse og inneholder læ-
ring og aktiviteter for barn og  godt bakgrunnstoff for lærere. Gjennom denne skolepak-
ken ønsker NKK at elevene skal få forståelse for hundens plass og rolle i samfunnet, bli 
bevisst på hunders egenverdi og behov, slik at de fra tidlig av lærer seg å behandle alle 
hunder og andre dyr med respekt. Skolepakken kan lastes ned fra NKK sine side eller 
fåes på NKKs arrangementer, skolene kan bestille hele klassesett via www.subjectaid.no.

Lek- og læreprogram ”Hunden blå”
Hunden Blå er et lek- og læreprogram for barn 3-6 år. Målet med Hunden Blå er å fore-
bygge at barn blir bitt av hund gjennom å lære barn (og foreldre) hvordan de skal om-
gås hunder på en trygg måte. CD-en inneholder historier om Hunden Blå og barna Sara 
og Simon. Historiene illustrerer typiske barn-hund situasjoner, og barnet som spiller 
Hunden Blå CD-en, må velge hva Simon og Sara skal gjøre i de forskjellige situasjone-
ne – skal Simon f.eks. gå bort og smake på maten i hundeskålen til Blå, eller heller gjøre 
noe annet? Når barnet velger riktig blir Blå, Simon og Sara glade. Velger det feil, øker 
sjansen for at Blå blir sint og knurrer eller biter etter Simon og Sara. Spillet med hunden 
blå fåes kjøpt i NKK sin nettbutikk eller på NKKs arrangementer.

NKKs aktivitetshefte
NKKs aktivitetshefte består av gøyale utfordringer for barn mellom 4-12 år. Heftet er 
ment som underholdning for barn med hunder i fokus. Heftet består av 32 siders moro, 
med ulik vanskelighetsgrad. Her kan barnet fargelegge, løse oppgaver og lære mer om 
hunder på en morsom måte. Aktivitetsheftet kan kjøpes på NKKs arrangementer og i 
NKKs nettbutikk.



www.nkk.no


