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Användningsområde: 
•  förskola
•  skola
•  specialundervisning
•  tal- och språkgrupper

Inlärningsmål: 
•  Utöka ordförrådet
• Träna klassificering
• Träna uppmärksamhet och koncentra-

tion
• Utveckla det logiska tänkandet
• Skapa ett uttrycksfullt språk

Hitta Länken!
art.nr. 7762-895-8

Innehåll: 
• 1 spelplan 51 x 62 cm
• 200 bilder i formatet 10 x 11 cm
• handledning

Instruktioner

Dessa spel är lämpliga för två till fem spelare.
Ge varje spelare en kategori och en start-
punkt på spelplanen. Ett bi visar var man 
skall börja och en bikupa eller en blombukett 
var man skall sluta. 
Varje spelare väljer i tur och ordning ett kort. 
Om kortet föreställer ett föremål från målka-
tegorin, får spelaren placera det på sin rad 
på spelplanen. Målet är att samla de fem kort 
som behövs för att nå andra sidan av brädan.

Ett kort som inte föreställer ett föremål från 
spelarens kategori läggs tillbaka och nästa 
spelar tar ett kort. 
Vinnare är den som först får en rad. Detta 
spel kan spelas på olika nivåer och man  
behöver inte tävla. Man kan således be  
spelaren göra en eller alla av följande saker 
för att behålla kortet:
• helt enkelt para ihop kort och kategori
• namnge föremålet
• namnge kategorin
• förklara sambandet mellan korten

Korten kan väljas ut på följande sätt:
1. Baskategorier ( kort med röd baksida): 

Välj ut olika bilder från vilken som helst av 
underkategorierna. 
Dessa kan utökas från fyra kategorier till 
fem genom att använda bilder från Smyck-
eskrinet för att representera smycken och 
från Verktygslådan för att representera 
verktyg.

2. Underkategorier: En enda baskategori 
väljs och korten väljs ut från alla fem 
underkategorierna. Som exempel, Djur 
skulle ha sällskapsdjur, bondgårdsdjur, 
insekter, vilda djur på land och vilda djur i 
vatten.

3. Funktioner (kort med blå baksida): Välj ut 
fem kategorier för att illustrera olika hand-
lingar.

4. Platser (kort med rosa baksida): Välj ut 
fem kategorier för att representera de olika 
platser med vilka föremål står i samband/
passar.

5. Former: Välj ut de kort som illustrerar olika 
former enligt ovanstående lista
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Hitta länken
Välj upp till 25 kort från olika kategorier. Lägg 
ett kort mitt på spelplanen. 
Spelarna väljer i tur och ordning och skall 
finna sambandet mellan de två. Om spelaren 
kan finna en länk, får han lägga kortet bred-
vid mittkortet. Näste spelare tar ett kort och 
försöker finna ett samband med ett av de två 
lagda korten. 
Spelet fortsätter med att spelarna gradvis 
bygger upp antalet kort på spelplanen. Ju 
mer kort man lägger ut desto mer komplice-
rat blir spelet, eftersom man kanske behöver 
finna mer än en länk. Länken mellan korten 
kan vara en gemensam kategori, liknande 
funktion, placering på samma plats, liknande 
form eller samma initialljud eller bokstav. 
Kom ihåg att fantasi skall uppmuntras.

Kortspel
Hitta paren
Välj ut många kort, som hör till samma kate-
gori. Lägg dem med baksidan upp på bor-
det. Varje spelare vänder i tur och ordning 
två kort. Om korten utgör ett par av samma 
kategori, kan spelaren behålla dem. Men om 
korten inte hör ihop, måste de läggas tillbaka 
på bordet. Spelet fortsätter tills alla korten 

har parats ihop. Den som har flest kort vinner.
Spelet kan spelas på olika nivåer och man 
behöver inte tävla. Man kan således be spe-
laren att göra en eller alla av följande saker 
för att behålla kortparet:
• para ihop kort av samma kategori 
• namnge föremålen
• förklara länken mellan de två korten 
• namnge kategorin

Para ihop föremål och aktiviteter
Visa ett urval av bilderna. Ge varje spelare i 
tur och ordning en aktivitet som att laga mat 
eller att gå på fest. Be varje spelare att hitta 
bilder på de föremål de kan behöva.

Andra aktiviteter
• Korten kan också användas utan spelplan 

för enkla aktiviteter som att para ihop och 
att sortera.

• Välj ut fem kort och be eleven berätta och 
motivera vilket kort som inte passar in. Här 
kam man variera svårighetsgraden bero-
ende hur närstående de utvalda korten är.

• Välj ut några kort och be eleven berätta el-
ler skriva en historia med korten som bas.

Bildkort
Baskategorier (lila baksida)

Djur
Sällskapsdjur  Bondgårdsdjur Insekter  Vilda djur på land  Vilda djur i vatten
1 hund  6 ko  11 spindel  16 orm  21 delfin
2 katt   7 får  12 fjäril  17 kamel  22 flodhäst
3 kanin  8 häst 13 larv  18 elefant  23 krokodil
4 hamster  9 gris  14 mask  19 känguru  24 groda
5 guldfisk  10 åsna  15 snigel  20 lejon  25 sköldpadda

Mat
Frukt   Grönsaker  Efterrätter  Maträtter  Drycker
26 apelsin  31 potatis  36 yoghurt  41 kyckling  46 mjölk
27 druvor  32 morot  37 glass  42 grönsakscurry  47 coca-cola
28 banan  33 champinjon  38 Jello  43 hamburgare  48 te
29 ananas  34 majskolv  39 paj m. sås  44 fish and chips  49 juice
30 äpple  35 broccoli  40 tårtbit  45 spaghetti  50 vatten

Kläder
Sommarkläder  Festkläder  Sportkläder  Vinterkläder  Nattkläder
51 shorts  56 babyklänning 61 baddräkt  66 halsduk  71 tofflor
52 tenniströja  57 hårspännen  62 joggingskor  67 vinterkappa  72 pyjamas
53 solklänning  58 fluga  63 cykelhjälm  68 ylletröja  73 morgonrock
54 solhatt  59 väst  64 gymn. dräkt  69 kängor  74 nattlinne
55 sandaler  60 blanka skor  65 fotbollsdräkt  70 vintermössa  75 nattskjorta
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Kommunikation
På räls På väg  I luften  I vatten  Arbetstransport
76 spårvagn  81 bil  86 flygplan  91 u-båt  96 traktor
77 tåg  82 buss  87 luftballong  92 segelbåt  97 gaffeltruck
78 monorail  83 motorcykel  88 helikopter  93 lastfartyg  98 brandbil
79 tunnelbana  84 lastbil  89 segelflygplan  94 pråm  99 grävskopa
80 linbana  85 skåpbil  90 raket  95 motorbåt  100 sopbil

Vardagsföremål (blå baksida)
För att läsa  För att äta  För att leka  Dricka  Skriva/rita
101 bok  106 gaffel  111 fotboll  116 kopp  121 kulspetspenna
102 kort  107 dessertsked  112 pussel  117 glas  122 blyertspenna
103 tidning  108 fingrar  113 brädspel  118 mugg  123 färgkritor
104 broschyr  109 kniv  114 dataspel  119 plastflaska  124 tuschpennor
105 brev  110 pinnar  115 Playmobil  120 nappflaska  125 whiteboardpenna

Skära etc.  Bära  Städa  Klockan  Laga mat
126 brödkniv  131 resväska  136 dammtrasa  141 armbandsur  146 brödrost
127 sax  132 handväska  137 golvmopp  142 timglas  147 mikrovågsugn
128 nagelsax 133 gymn. påse  138 diskborste  143 klocka  148 spis
129 rakhyvel  134 kasse 139 dammsugare  144 stoppur  149 kastrull
130 såg  135 låda  140 sopborste  145 solur  150 stekpanna

Platser för vardagsföremål (röd baksida)
Handväska  Medicinlåda  Skolväska  Smyckeskrin  Verktygslåda
151 portmonnä  156 plåster  161 lunchlåda  166 halsband  171 hammare/spik
152 kam  157 bandage  162 pennskrin  167 örhängen  172 skruvmejsel
153 fickspegel  158 tabletter  163 skolböcker 168 ring  173 måttband
154 näsdukar  159 salva  164 klister  169 armband  174 borr
155 adressbok  160 termometer  165 linjal  170 manschettkna. 175 flacktång

Trädgård  Sovrum  Vardagsrum  Badrum Kök
176 gräsklippare  181 väckarklocka  186 soffkudde  191 tvättlapp  196 konservöppnare
177 trädgårdssax 182 galge  187 videoband  192 badrumsvåg  197 köksvåg
178 spade  183 kudde  188 vas  193 tvål  198 bricka
179 kratta  184 duntäcke  189 soffbord  194 handduk  199 grönsakshylla
180 vattenkanna  185 säng  190 fåtölj  195 schampo  200 diskbalja

Ordförrådskorten kan också användas för att illustrera fem olika former. Dessa är:
Cirkel: 26 apelsin  144 stoppur  153 fickspegel  168 ring   186 kudde
Triangel:  40 tårtbit  92 segel  133 gymn. påse  167 örhängen   182 galge
Kvadrat:  101 bok  113 spelbräde  134 kasse  135 låda   191 tvättlapp
Rektangel: 102 kort  131 resväska  155 adressbok  161 lunchlåda   162 pennskrin
Oval:  31 potatis  143 klocka  166 halsband  170 manschettkna.  193 tvål
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