Kopieringsunderlag Chapter 1– 5

Spelinstruktioner
Lägg spelplanen mitt på bordet och placera spelpjäserna på startrutan. Lägg korten i en hög med bildsidan nedåt
vid sidan av spelplanen.
Eleverna tar i tur och ordning upp ett kort och säger vad saken på kortet heter på engelska. Om det är rätt får
eleven flytta fram till den första rutan på spelplanen som har samma färg som kortets bakgrund. Det vill säga har
kortet en blå bakgrund, flyttar spelaren fram sin spelpjäs till den första, blåa rutan på spelplanen. (Om spelplanen
och korten inte är i färg så används mönstret på kortet som vägvisare i stället färgen.) Om spelaren inte vet vad
saken på kortet heter på engelska flyttar spelaren inte sin spelpjäs. Det använda kortet läggs i botten av korthögen
och turen går över till nästa deltagare oavsett om eleven kunde ordet eller inte. Hamnar spelaren på en ruta med
en pil, får han/hon flytta sin spelpjäs till rutan som pilen pekar på. Spelet fortsätter på samma sätt tills någon av
deltagarna når mål, och vinner.

Pictionary/Word game
Sidan 44
Pictionary/Word game består av kort med substantiv som eleverna har mött i kapitel 1–5. När eleverna arbetar
med Pictionary eller Word game så repeterar de alltså substantiven från kapitel 1–5.
Förberedelser
Kopiera upp korten och laminera dem. Se till att det finns tillgång till en klocka eller telefon för tidtagning. Dela
in klassen i lag.
Pictionary
Spelinstruktioner
Lägg korten i en hög med textsidan neråt. En spelare från ett av lagen tar upp ett kort och ritar sedan det ord som
står på kortet på tavlan, lagkompisarna gissar vilket ord det är. Om de inte gissar rätt inom en minut, går chansen
över till motståndarlagen. Det lag som gissar rätt vinner poängen (kortet) och turen går vidare till nästa lag. Spelet fortsätter på samma sätt tills alla korten är slut. Laget med flest kort har vunnit.
Ett annat sätt att spela Pictionary är att spela i grupper. En ritar och de andra gissar. Den som gissar rätt får
poängen. Här krävs det att man har kopierat upp korten i samma antal som det finns grupper.
Word game
Spelinstruktioner
Lägg korten i en hög med textsidan neråt. En elev tar upp ett kort och beskriver ordet som står på kortet för sina
lagkamrater. Om det till exempel står rabbit på kortet, kan eleven säga: This is a pet, it has long ears and it is
white, black or brown. It likes carrots. Laget har en minut på sig att beskriva och gissa vilket ord som beskrivs.
Om de inte gissar rätt, går chansen över till motståndarlaget. Det lag som gissar rätt vinner poängen (kortet) och
turen går över till nästa spelare/lag. Spelet fortsätter på samma sätt tills alla korten är slut. Laget med flest kort
har vunnit.
Ett annat sätt att spela Word game är att spela i grupper. En elev beskriver ordet som står på kortet och de andra
gissar. Den elev som gissar rätt får kortet och poängen. Här krävs det att man har kopierat upp korten i samma
antal som det finns grupper.
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Pictionary/Word game chapter 1–5
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beach

pilot

hamburger

boy

football
player

soft drink

girl

brother

lion

house

sister

swimming
trunks

dad

dog

belt

ice cream

cat

skirt

mum

horse

hoodie

coffee

flat

shoe

dollar

road

jacket

family

crisps

school
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