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Gul, rød, grøn og blå
Et morsomt bordspil med rim, synonymer, antonymer og OPS. Dette spil er idé av mit barnebarn, en dreng
som er 8 år gammel og er med i udveklingsprojekt jeg arbejder med hans skole og handler projektet om
læsning gennem leg. Part av projektet er at børn i min børnehave og i denne skole (2.,3. og 4. klasse) skal gøre
spil eller andre legematerialer som handler om læsning. Vi gjorde dette spil sammen når vi havde påskefri. Billeder
kan du se på næste side.

Hvad du behøver:
 En side fra en pappekasse eller anden tyk pappe
 Farved karton i størrelse A2
 Lim
 Saks
 Rammer på spillebordet (her bruges 3x3 cm som var skrivet ud på vanlig papir)
 Gule, røde, grøne og blå karton i størrelse A4 (kartonet skal være så tyk man kan have i
lamineringsmaskinen)
 Begynde og Ende rammer
 Bogplast
 Lamineringsmaskine og plast i den
 Boks til kortene, spillemænd og terning

Hvordan du gør:
Klip pappen til samme størrelse og kartonet (A2) og lim kartonet på pappen. Lim Begynde og Ende rammene på
plads. Skriv ud rammene (3x3cm) på vanlig papir og det farvede karton (5x7 cm – jeg gjorde omkring 30 kort av hver
farve) . Skriv på den ene side av hver farve RIM på de blå, OPS på de røde, ANTONYM „modnavn“ på de grøne og
SYNONYM „samnavn“ på de gule (det kan også gøres innen de skrives ud). Lim de hvide rammer og de farvede i en
række fra Begynde til Ende (se billede på næste side) Når spillebordet er klart sættes bogeplastet ovenpå. På de
farvede kort som er kvar skrives på den ene side hvad skal gøres når man står på denne farvekort på spilebordet. For
SYNONYM og ANTONYM skrev jeg kun et ord på hvert kort og spilleren skal finde ord som passer. Med rimkortene
havde jeg nogle ganger at man skulle finde 2,3,eller 4 rimord men mest var det et ord. OPS kortene er anderledes.
Man vil ikke være der men det er også spændende fordi man skal f.e. vente en omgang, gå til Begynde igen, den
yngste skal gøre næst, gå tilbage 5 rammer, gå til næste rekke nedenfør, gå tilbage til den næste gule ramme o.s.v.
Nogle ganger gjorde vi det samme to ganger på OPS. Når de farvede rammer er klare og du har klipt dem

sætter du dem i lamineringsmaskinen og klipper igen. Nu kan spillet begynde.

Spillet:
To til fire kan spille sammen. De kaster terningen og flytter sine mænd det samme antal på spillebordet.
Om du står på farvet kort skal de tage det som er øverst og gøre hvad der står på kortet. Så gør den næste og
kortet går under de andre i samme farve. Den vinder som kommer først til Ende. I min børnehave spillede de f.e. at
om de manglede 2 til at komme til Ende men fik 5 på terningen så havde de vundet men i fritid hos mit barnebarn
havde de det at om man manglede 2 til Ende men fik 5 så var det 2 frem og 3 tilbage. Man kunde kund vinde om
man fik det anta som manglede. Det er en god idé at skrive reglene på bagsiden av spillebordet og sætte bogplast
over der. Børnene synes meget om dette spil 
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