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Rhyme Robber
Art.nr. 7763-532-1

Bildserier som visar en händelse från två olika synvinklar, där barn och vuxna är inblandade.
Innehåll
• 4 rånarbrickor
• 48 rimkort med diametern 5,5 cm
• 1 rimguide

Antal spelare
2-4
Användningsområde
• grundskola
• specialundervisning
Inlärningsmål
• Rim
• Engelskt ordförråd och ordförståelse
• Uppmärksamhet
• Turtagning
• Vinna/förlora

Förberedelser
• Var och en tar en rånarbricka och lägger
dem framför sig på bordet.
• Blanda rimkorten och ge två till varje spelare utan att visa de andra.
• Lägg fyra rimkort med framsidan uppåt mitt
på bordet. Lägg resten av korten upp och
ner i en hög.
Spelanvisningar
• Yngsta spelaren börjar med att se om något av korten på handen rimmar med något
eller några av de synliga korten på bordet.
Om det behövs används rimguiden till detta.
• Om några av korten rimmar får spelaren ta
alla dessa och säga dem. T.ex:
”Cat rhymes with hat and bat.”
• De rimmande korten placeras sedan på
rånarbrickan och nya kort tas från den uppoch-nervända högen på bordet för att fylla
upp till två kort på handen.
• Sedan går turen vidare.

• Om inget av korten på handen rimmar med de
på bordet lägger spelaren ut ett av dem bredvid de andra och tar ett nytt från högen utan att
visa någon innan turen går vidare.
• Om en spelare har kort på handen som rimmar
med det översta kortet på någon annan spelares rånarbricka får den ta hela den högen och
säga korten som rimmar.
• Om en spelare har kort på handen som rimmar
med både någon annans hög och ett kort på
bordet måste spelaren välja vilket som ska tas.
• Om en spelare har kort på handen som rimmar
med det översta kortet på sin egen rånarbricka
får kortet läggas där.
• Om en spelare har två kort på handen som rimmar med varandra, eller med något av korten
på bordet eller någon annans hög får de läggas
på den egna brickan.
• Hela tiden fylls handen på så att man alltid har
två dolda kort.
• Spelet är slut när alla rimkort har delats upp
bland spelarna.Vinnare är den som då har flest
rimkort.
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