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Spillet træner de sproglige forudsætninger inden for kategorierne:

· Blå: fællestræk - bæk, flod, by, å

· Rød: ordpar med bogstavrim - det kommer ud på ét. Det er hip som (hap)

· Gul: ords betydning - ristet brød (kiks, kage, toast)

· Grøn: ordsprog og talemåder - tab og vind med samme (sind)

· Sort: han og hun - fætter (kusine)

Klog på sprog 2 er beregnet til mellemtrinnet, specialundervisning, læseklasser og til undervisning af
tosprogede elever.

Spillet består af kategorikort i 5 forskellige farver og en terning med seks farver. Fem af farverne
repræsenterer hver sin kategori. Den sidste farve giver frit valg mellem kategorierne.

Kategorierne har enten 28 eller 29 kort med spørgsmål i to sværhedsgrader. Det eller de rigtige svar er angivet
på hvert kort.

 

Tale-Høre-Nyt skrev blandt andet:

"Der er spørgsmål i 2 sværhedsgrader. Det virker godt, så der kan differentieres og alle spillere på den måde
får en chance for at svare korrekt og få point. Det er et sjovt og udfordrende spil, der er meget populært blandt

flere af mine ældste-klasses elever på specialskolen."

Jytte Breinholdt, Tale-Høre-Nyt nr 1-2011

Dansk Audiologopædi skrev blandt andet:

?Spillet er lige til at gå til og meget relevant at arbejde med. Eleverne bider på med det samme og vil gerne
spille. Spillet kan spilles i grupper, makkerpar, som hold til fælles quiz i klassen etc. Brugbart og frisk pust i

hverdagen.?

Sanne Kjerstein Madsen, Dansk Audiologopædi nr 2-2011
 

Læsepædagogen skrev blandt andet:

?Spillet kan anvendes som et lille afvekslende indslag i den daglige undervisning.?

Mette Hjarbæk Poulsen, Læsepædagogen nr 6-2011

Forfatter(e): Kirsten Koch Jensen
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