Plukkfisk
Plukkfisk er en morsom lek/konkurranse som passer i klasserommet. Enten som ren underholdning, eller for å lære inn ord og
begreper på en morsommere måte. Slik spiller dere Plukkfisk:
Plukkfiskinstruks
Del opp i passe store lag. Lagene bør ikke være for store, for da slipper ikke alle på gruppa til.
Forklar at lagene får én bokstav per runde, og at de da skal fylle én rad med ord i de forskjellige kategoriene. Den gruppa
som først får fylt sin rad roper høyt PLUKKFISK, og da skal alle umiddelbart slutte å skrive (det er lov til å fullføre ordet
de holder på med, men ikke mer).
Det laget som ropte plukkfisk først, får et ekstrapoeng for det, også er det et poeng for hver rute de har fylt med et
godkjent ord (eplekake er f.eks ikke lov under middagsrett hvis bokstaven var e). De andre lagene får et poeng per ord de
har funnet. Hvis det skulle vise seg at gruppa som ropte først IKKE har gyldige ord i alle kategorier, så fortsetter runden.
Deretter er det ny runde med ny bokstav…
Poengene kan gjerne skrives på tavlen også. Det øker konkurranseinstinktet!
Noen ganger kan det gå i stå på enkelte bokstaver og kategorier, så et tips her er å la det gå på tid i tillegg; hvis ingen har
ropt PLUKKFISK etter f.eks 4 minutter, stopper runden.
Man holder på så lenge det er god stemning. Man trenger ikke kjøre alle radene. Når man er ferdig, summerer man poengene
og kårer et vinnerlag!
Her kan du laste ned et skjema for å spille Plukkfisk. Du kan selvfølgelig endre kategoriene etter ønske. Skal man spille
Plukkfisk på en klassefest er det kanskje morsommere med fotballag og kjendiser som kategorier enn verb og substantiv?
Min erfaring er imidlertid at det er like god stemning uansett type kategori.
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