
Innehåll:
• 72 kort med adjektiv
• 12 översiktskort
Totalt 84 kort, 11x 11 cm.

Vocabular - Adjektiv
7763-677-9

SICA Läromedel

Användningsområde: 
Förskola, grundskola, grundsärskola, 
specialundervisning, tal- och 
språkgrupperi olika former.

Inlärningsmål
• kategorisera
• uttrycka sig muntligt och skriftligt
• utöka och fördjupa ordförrådet
• kunna beskriva så andra förstår
• kunna lyssna och förstå
• utveckla iakttagelseförmågan
• öka arbetsminne och koncentration
• utveckla förmågan att ställa och svara på frågor

Användningsförslag

Introduktion 
Visa lådan och några av bilderna. Berätta om 
vad den innehåller och fokuserar på.

Sortera bilder/kategorisering 
Ta fram en mängd bilder och be eleverna sortera 
dem efter olika adjektiv/kategorier. Adjektiven/
kategorierna kan vara bestämda av läraren eller 
så får eleverna själva bestämma detta efter 
hand. 

Enkla övningar
• Säg eller skriv ett adjektiv på en lapp. Eleven 

ska sedan hitta matchande bild.

• Gissningslek: Lägg ett antal kort med bild 
uppåt på bordet. en elev/vuxen börjar beskriva 
ett av korten utan att säga adjektivet eller 
vilket föremål det är. De andra ska säga vilket 
kort det är.

Spel utan översiktskorten
• Memory med 48 kort, 8x6 kort. 

 Vanligt memory där korten läggs på bordet 
med bilden nedåt. Paren bildas med 
motsatskort, t.ex kort-lång. 

• Svarte Petter med 48 kort, 8x6 kort, 3-6 
spelare. 

 Ta bort ett av korten så att ett par inte kan 
bildas. Dela ut 5 kort till respektive spelare 
och lägg resten av korten i en hög på 
bordet, bild nedåt. 

 Sedan gäller det att samla motsatspar. 
Den som börjar tar ett kort ifrån spelaren 
till vänster. Kan spelaren skapa ett par 
läggs detta bort. Om inte får hen ta upp 
ett kort ifrån högen på bordet. 

 Till slut är alla par borta och den spelare 
som sitter kvar med det ensamma kortet 
är Svarte Petter.

Spel med översiktskorten
• Trio med 48 kort, 8x6 kort plus matchande 

översiktskort. 2-8 spelare.

 Alla bildkorten delas ut till deltagarna. 
Översiktskorten läggs ut på bordet som 
hjälp.

 Spelarna ska samla familjer om tre kort 
genom att begära kort av vilken annan 
spelare som helst. T.ex. bilderna till 
adjektivet lätt bildar en familj. 

 Turen går efterhand vidare till den spelare 
som fått frågan innan. Vinner gör den med 
flest familjer.
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Översiktskort
stor-liten
stor boll
större elefant
störst fartyg

liten roddbåt
mindre mus
minst glaskula

Översiktskort
snabb-långsam
snabb cyklist
snabbare gepard
snabbast raket

långsam luftballong
långsammare trehjuling
långsammast snigel

Översiktskort
gammal-ung/ny/modern
gammal äldre man
gammal skateboard
gammal skrivmaskin

ung baby
ny skateboard
modern ipad

Översiktskort
bred-smal
bred pensel
bredare bildäck
bredast flod

smal bäck
smalare cykeldäck
smalast pensel

Översiktskort
varmt/hett-kallt
varmt te
varmare ugn
varmast eld

kall iste
kallare kylskåp
kallast iskuber

Översiktskort
surt-sött
sur äpple
surare saltgurka
surast citron

söt banan
sötare kaka
sötast sockerbit

Översiktskort
ren-smutsig
ren T-shirt
renare tallrik
renast stövlar

smutsig T-shirt
smutsigare tallrik
smutsigast stövlar

Översiktskort
tjock-smal
tjock rep
tjockare bok
tjockast stock

smal gren
smalare häfte
smalast sytråd

Översiktskort
lång-kort
långt hår
längre byxor
längst stege

kort stege
kortare byxor
kortast hår

Översiktskort
mörkt-ljust
mörkt väg utan belys.
mörkare natt
mörkast tunnel

ljust väg med belys.
ljusare slut på tunnel
ljusast solig dag

Översiktskort
lätt-tung
lätt brev
lättare ballong
lättast fjäder

tung hantel
tyngre kartong
tyngst säck med potatis

Översiktskort
hård-mjuk
hård planka
hårdare sten
hårdast hästsko

mjuk leklera
mjukare tvättsvamp
mjukast bomull

• Memory med 48 kort, 8x6 kort och matchande 
översiktskort.

 Enda skillnaden mot vanligt memory är att 
varje spelare för ett översiktskort och ska 
samal på dessa par.

• Memory med tärning, 48 kort, 8x6 kort och 
matchande översiktskort, 1-6 tärning.

  Korten läggs med bildsidan ned på bordet och 
ett kategorikort ges till respektive barn. 

 Den som börjar slår tärningen och vänder 
på lika många kort som tärningen visar. 
Passar något eller några kort till spelarens 
översiktskort tas dessa upp, övriga läggs 
tillbaka med bildsidan ned. 

 Den som först har alla sex kort till sitt 
översiktskort vinner.

Att tänka på: Spelen blir enklare/går snabbare 
om man använder färre kort.


