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Innehåll:
• 100 självrättande,
dubbelsidiga rubrikkort
• 6 spelpjäser
• 1 spelplan
• 1 tärning
Användningsområde:
• grundskola
• specialundervisning
Centralt innehåll LGr -11
• Engelska - tala, skriva och samtala

Introduktion
Du har just fått ett roligt och spännande
jobb som redaktör på din lokala
nyhetstidning! Ditt uppdrag är att rätta
felen som dyker upp i varje avdelnings
rubriker. Du ska kontrollera skiljetecken,
stavning, verbformer, grammatik och ordval.
Imponera på din chef genom att vara den
första som korrekt rättar till alla felen, gör
din egen upplaga och släpp nyheten!
Spelets mål
Samla ett rubrikkort från varje avdelning
och gå med dem till chefens kontor.
Spelets början
1. Sortera korten efter färg och lägg dem på
avdelningarna med samma färg.
2. Varje spelare väljer en spelpjäs och
placerar den på en av startrutorna på
spelplanen.
3. Alla spelar slår tärningen. Den som får
högst tal börjar. Gå sedan högervarv.

Spela
1. Slå tärningen.
2. Gå så många steg som tärningen visar
åt valfritt håll. Spelpjäsen får inte flyttas
diagonalt. Kom ihåg att du vill till varje
avdelning.
• Om du stannar på en ruta precis utanför
en avdelning får du gå in där.
• Om du har steg kvar att gå när du
kommer in på en avdelning får du stanna
där, t.ex. om du slagit en femma och
hamnar i avdelningen på tredje steget.
• Om du hamnar på en ruta med en
avdelnings namn på går du direkt dit (se
reglerna för Live News).
• Om du hamnar på en ruta med “Boss’s
office” går du direkt till den rutan. Nästa
gång det är din tur startar du därifrån.
• Om du inte direkt hamnar på en avdelnng
får du gå vidare nästa gång det är din tur.
3. När du är på en avdelning - ta ett kort ur
den avdelningens hög.

4. Läs kortet tyst eller högt.
5. Välj det bokstavssvar du tror är rätt och
säg den högt till gruppen. OBS: Vissa kort
har mer än ett fel! Alla måste rättas.
6. Vänd på kortet och se om du hade rätt.
Meningen på baksidan är helt korrekt.
7. Om du hade rätt behåller du kortet och
turen går över till nästa spelare.
8. Om du hade fel läggs kortet underst i
högen igen och det är nästa spelares tur.
Live news - öppet för alla!
Viktiga händelser måste publiceras direkt!
När du är i Live News-rummet kan du ta ett
kort från vilken avdelning som helst. Svarar
du fel på detta kort måste du stanna här tills
du svarat rätt på ett kort. Varje spelare får
bara gå till Live News-rummet en gång per
spel.

Vinn spelet
1. Spela tills du har samlat kort från alla
avdelningar.
2. Gå till chefens kontor genom att slå
tärningen och gå när det är din tur.
3. Om du har tur hamnar du på en ruta med
“Boss’s office” och kan gå direkt dit.
4. Om du hamnar på en ruta precis utanför
chefens kontor får du gå in.
5. Den första som hinner till chefens kontor
med kort från alla avdelningar har vunnit!
Extra aktiviteter
1. Spela igen. Säg både bokstaven som du
tror är rätt och vilken regel det handlar
om. Kortet får bara behållas om bägge är
rätt.
2. När spelet är slut, skriv en kort artikel
som passar till vart och ett av dina
rubrikkort.
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