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Et kort – flere spil
se billeder på næste side

Hvad du behøver:









Kartonpapir i størrelse A2
En side fra pappekasse i samme størrelse
Saks
Lim
Bogplast
Lamineringsmaskine og plast i den
Kort for spillet – Begynde og Ende rammer – andre rammer i spillet
Kurve for kortene, terning og spillemend

Hvad du gør:






Lim kartonpapiret A2 på pappen
Gør kort som skal bruges i spillet. For dette spil gjorde jeg sammensatte ord og kort hvor
mand skal klappe ordene(f.e. barn-e-vogn =klappe tre ganger) Man kan tænke sig at gøre
rimkort, synonymer, antonymer o.fl. Jeg havde kortene 4,5x6,5 cm, satte billeder ind i
rammen og tekst nedenfor. Det var f.e. billede av regn og bue med tekst nedenfor og andet
kort med billede av regnbue med tekst. Jeg gjorde 40 sammensatte ord. Med at klappe
ordene gjorde jeg 10 kort av hvert fra et klap til fem. Kort i størrelse 5x7 cm med islandske
bogstaver gøres og de skal limes på det store kort. Skriv alt ud på tyk A4 karton (som kan
bruges i lamineringsmaskinen), klip og sæt i plast og i gennem lamineringsmaskinen (ikke
kortene med bogstaverne, de skrives ud på vanlig papir) Klip igen og det er godt at hver
gruppe er sammen i elastikband.
Gør hvide rammer (2x2 cm.) Gør også Begynde og Ende. Skriv ud på vanlig papir og klip
Gør rammer som limes på vejen fra Begynde til Ende
om man står på denne ramme kaster man terningen igen

om man står på denne ramme skal man vente en omgang

om man står på denne ramme skal man flytte sig til den næste som er direkt ovenfor

om man står på denne ramme skal man flytte sig til den næste som er direkt nedenfor
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Om man står på denne ramme skal mand drage et kort fra temaet som spilles og
gøre hvad som ses der. Sammensatte ord (sætte sammen to ord til et eller sætte
sammen et ord i to), klappe stavelser i ord, rim o.s.v.
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Når du har klippet alt som behøves på spillebordet sæt rammene i række fra Begynde til
Ende og lim det så. De extra rammer limes helt over. Jeg gjorde 15 kort med bogstaverne og
7 av de andre.
Når alt er på plads på spillebordet plastes det me bogplast og spillet kan begynde.

Spillet:


Spillet som vanligt terningsspil og om man står på andre rammer end de hvide skal mand
gøre som de viser. Den som er først til Ende vinder.

