Handledning

Say One to Five, version 1
Vad roligt att du har köpt ett spel från PAL!
Några spelinstruktioner finns på kort i asken, men här får du fler förslag på hur du kan variera och
alternera mellan olika sätt att använda spelet, beroende på vad du tycker att dina elever behöver
träna på.

Övningar att jobba med i grupp eller i par:
1) PRATA:
Eleverna börjar med att sortera kortleken så att korten med siffror blir en hög och de övriga
kategorikorten en hög, och därefter läggs de båda korthögarna på bordet mellan dem.
I tur och ordning vänder de upp två kort, ett med en siffra på och ett kategorikort, och sedan ska
den som vände korten räkna upp det antal ord enligt siffran, inom den kategori som står på
kortet. (Exempel: kategorikort: colours och sifferkort: four kan vara black, blue, white and
yellow.)
Klarar eleven det får hen behålla kortet, och turen går till nästa person. Om hen inte klarar det så
läggs korten tillbaka underst i respektive hög. Om kategorikortet kommer upp igen i samma
omgång, måste den som får det välja andra ord än de som redan nämnts. Den som har flest kort
när spelet är slut har vunnit!
Det kan vara bra att ha en ordbok till hands, eller att använda ett digitalt lexikon, om det dyker
upp ord som behöver kontrolleras.
2) SKRIVA:
Ett alternativ på ovanstående övning är att eleverna på samma sätt turas om att vända upp två
kort, och därefter skriver alla ner det antal ord inom den kategori som kortet visar, utan att visa
varandra. Alla läser upp sina ord, och de ord som man är ensam om ger ett poäng.
Att skriva orden ger också en möjlighet att kontrollera stavningen.
Eleverna kan också få jobba tillsammans i grupper med att komma på ord inom de olika
kategorierna. Då kan du som lärare dra kort och läsa upp antal och kategori, och sedan får
eleverna en begränsad tid på sig att enas om och skriva ner ord. Alla grupper läser upp sina ord,
och de som gruppen är ensam om ger poäng.
3) ORDFÖRRÅD:
Kategorikorten kan också ge eleverna tillfälle att träna på att utöka sitt ordförråd. Låt eleverna
gruppvis dra ett eller flera kategorikort, och ge dem ett stort papper att skriva ner ALLA ord de
kan komma på inom kategorin på kortet. Efter en stund får alla papper cirkulera till nästa grupp,

som fyller på med de ord som de kan. Du kan också låta varje elev inom en grupp skriva om
varsitt kort och kategori och sedan låta deras papper cirkulera för påfyllning inom gruppen.
Om du låter eleverna jobba i grupp i ett klassrum med 5 grupper, kan denna övning ta allt från 5
till 20 minuter, beroende på om alla grupper ska skriva på alla papper. Inleder du regelbundet
lektioner med olika kategorikort på detta sätt, får du snart en samling med papper med ord som
eleverna dessutom kan fylla på med jämna mellanrum.
4) PRATA:
Dela ut några kategorikort till eleverna, som kan jobba i par eller i grupp, och lägg korten med
texten neråt. Den som börjar får titta på sitt kort, men utan att visa det för den/de övriga, och
tänker ut ett ord inom den kategori som står på kortet. Därefter beskriver hen ordet med tre
ledtrådar. Den/de övriga får gissa vilket ord det är, och den som gissar rätt först (om eleverna
jobbar i grupp) får kortet. Ett kort = 1 poäng. Flest poäng vinner såklart!
Beroende på vilken språknivå eleverna har, kan man uppmana dem att ge den svåraste ledtråden
först, för att sedan låta den andra och tredje bli lättare eftersom.
Det kan vara bra att påminna eleverna om att inte titta på sina kort förrän det är deras tur att ge
ledtrådar, eftersom de annars sitter och funderar på vad de ska säga när det blir deras tur!
FÖR NYBÖRJARE:
Say One to Five fungerar också på nybörjarnivå, eftersom kategorierna står på både engelska och
svenska. Istället för att säga eller skriva orden på engelska så använder man svenska ord och
översätter tillsammans. Spelar vuxna och barn ihop kan man justera antalet ord som ska anges
för att göra spelet mer rättvist, genom att helt enkelt dubblera antalet ord för de vuxna. Står det
three på kortet, får en vuxen istället säga sex ord.

