


KYNNING
Junior SCRABBLE® er sérstaklega hannað til að 
höfða til barna miðað við aldur þeirra og gera 
þeim kleift að spila SCRABBLE®.

Inniheldur tvo leiki, annan fyrir yngri börn (ca. 
5-8 ára) og hinn fyrir eldri börn (7 ára og upp 
úr). Leikirnir hjálpa þeim að læra stafrófið, ný 
orð og hvernig þau eru stöfuð. Þau læra líka 
að spila nokkurs konar krossgátuleiki. 

Erfiðleikastig 1
Fyrri leikurinn sem heitir ‚Orð og myndir‘ er 
ætlaður yngri börnum og er spilaður á bláu 
hlið leikborðsins með myndunum. 

Á þeirri hlið eru samtengd orð með myndum. 
Þessi blanda af orðum og myndum hjálpar 
börnunum að lesa og stafa án þess að gera 
mistök.

Erfiðleikastig 2
Græna og appelsínugula hlið borðsins heitir 
‚Litir og talning‘. Það er meira krefjandi leikur 
fyrir eldri börn. Börn sem geta sjálf myndað 
orð og eru öruggari í stafsetningu geta skemmt 
sér við að spila þessa útgáfu með einföldu og 
skemmtilegu stigakerfi.

INNIHALD

84 STAFAFLÍSAR MEÐ EFTIRFARANDI 
DREIFINGU:
a - 8 á - 2 b - 1 d - 2

ð - 3 e - 5 é - 1 f - 2

g - 3 h - 2 i - 5 í - 2

j - 1 k - 2 l - 3 m - 2

n - 6 o - 2 ó - 1 p  - 1

r - 6 s - 5 t - 4 u - 5

ú - 1 v - 1 x - 1 y - 1

ý - 1 þ - 1 æ - 1 ö - 1

autt - 2

Ath: stafirnir ‚n‘, ‚b‘, ‚d‘ og ‚p‘ eru 
undirstrikaðir til að koma í veg fyrir rugling. 
Hjálpa ætti börnunum að koma auga á línuna 
undir ‚d‘ sem aðgreinir það frá ‚p‘ og línuna 
undir ‚n‘ sem aðgreinir það frá ‚u‘.  

1 Leikborð 
Erfiðleikastig 1 ‚Orð og myndir‘

Erfiðleikastig 2 ‚Litir og talning‘

30 STIGASKÍFUR
Inniheldur 30 rauðar stigaskífur. Þær eru 
aðeins notaðar í leiknum ‚Orð og myndir‘. 

1 FLÍSAPOKI 
Í leiknum ‚Litir og talning‘ eru allar flísarnar 
settar í pokann í upphafi leiks. Í leiknum 
‚Orð og myndir‘ eru auðu flísarnar tvær ekki 
notaðar.



‚ORÐ OG MYNDIR‘ 
Fyrir 2 til 4 leikmenn, 5 til 8 ára.

Markmið leiksins
Markmið leiksins er að stafa hvert orð á 
leikborðinu með stafaflísunum. Orðin eru 
einnig útskýrð með myndunum á borðinu. 
Hver leikmaður sem klárar orð tekur eina 
stigaskífu úr pottinum. Þegar búið er að hylja 
öll orðin á borðinu með flísum, sigrar sá 
leikmaður sem er með flestar stigaskífur.

Undirbúningur 
Í þessum leik er spilað á bláu hlið 
leikborðsins. Rauðu stigaskífurnar eru settar 
í hrúgu til hliðar við leikborðið. Hrúgan er 
kölluð ‚pottur‘.

Allar stafaflísarnar (nema auðu flísarnar tvær) 
eru settar í pokann. Þetta er ‚pokinn‘.

Leikmenn taka fimm flísar hver og hafa fyrir 
framan sig með framhliðina upp svo allir sjái 
þær. Þetta er ‚höndin‘ þeirra. 

Gangur leiksins  
Yngsti leikmaðurinn byrjar.

Fyrsti leikmaðurinn velur tvær af stafaflísunum 
sínum til að leggja niður á samsvarandi stafi 
á borðinu. Leikmaður má byrja á hvaða 
nýja orði sem er og þarf ekki að leggja niður 
flísarnar í neinni sérstakri röð.

 

Síðan dregur leikmaðurinn tvær flísar úr 
pokanum til að bæta við höndina sína. 
Leikmenn draga flísar úr pokanum þegar þeir 
eru búnir að gera svo þeir séu alltaf með fimm 
flísar.

Leikurinn heldur áfram réttsælis. Næsti 
leikmaður leggur niður tvær flísar á borðið.

Í hvert sinn sem flís klárar orð, tekur 
leikmaðurinn sem á flísina stigaskífu úr 
pottinum. Þegar orð er klárað, ætti að hvetja 
leikmanninn til að lesa kláraða orðið upphátt. 
Myndirnar eru til þess að hjálpa barninu að 
þekkja orðið á borðinu. (Ef leikmenn eru í 
vandræðum með að þekkja orð, er allt borðið 
sýnt hér að framan.)

Leikmenn verða að leggja niður flísar ef þeir 
geta, jafnvel þó það sé bara ein. Ef þeir geta 
alls ekki leikið, geta þeir skilað tveimur af 
flísunum sínum í pokann og dregið tvær nýjar. 
Ekki má skipta flísum og leggja niður í sömu 
umferð, að draga flísar telst sem leikur.

Stundum geta leikmenn klárað tvö orð með 
einni flís. Í slíkum tilfellum taka þeir tvær 
stigaskífur. Til dæmis með því að leggja niður 
‚l‘ til að klára orðið ‚fugl‘, klárast líka orðið 
‚lás‘ ef búið var að leggja niður ‚á‘ og ‚s‘.

Síðasti stafurinn sem er lagður niður er ekki 
alltaf síðasti stafurinn í orðinu.

Leikmenn læra fljótt að með því að fylgjast 
með flísum hinna leikmannanna geta þeir 
reynt að koma í veg fyrir að hinir geti klárað 
orð!

Að sigra leikinn  
Þegar pokinn er tómur, er leiknum haldið 
áfram þar til búið er að klára öll orðin. 
Nokkrar flísar verða afgangs. Leikmaðurinn 
með flestar stigaskífur sigrar.

Meira krefjandi tilbrigði   
Hægt er að spila meira krefjandi tilbrigði af 
leiknum með því að láta þá reglu gilda að 
leikmenn verði að leggja niður stafi í þeirri 
röð sem orðið er stafað. Ekki má leggja niður 
annan stafinn í orðinu fyrr en búið er að leggja 
niður fyrsta stafinn. Fyrsti stafur hvers orð á 
borðinu glóir dálítið til að hjálpa leikmönnum 
að sjá hvar orð byrjar.



‚LITIR OG TALNING‘   
Fyrir 2 til 4 leikmenn, 7 ára og eldri. 

Markmið leiksins  
Markmiðið er að skora eins mörg stig og hægt 
er með því að mynda heil orð sem skarast 
lárétt og lóðrétt á borðinu. Leikmenn fá stig 
fyrir hvern staf sem þeir nota og fyrir að mynda 
orð ofan á rauðum eða bláum bónus reitum. Í 
leikslok sigrar sá sem er með flest stig.

Undirbúningur
Í þessum leik er spilað á grænu og 
appelsínugulu hlið leikborðsins. 

Flísarnar eru settar í pokann og hann hafður til 
hliðar við borðið.

Leikmenn draga aftur fimm flísar hver og hafa 
framhliðina upp svo allir sjái þær. 

Gangur leiksins  
Yngsti leikmaðurinn byrjar.

Fyrsti leikmaðurinn þarf að mynda orð á 
borðinu með tveimur eða fleiri af flísunum 
sínum fimm, annað hvort lárétt eða lóðrétt 
(aldrei á ská). Leggja verður eina flís í fyrsta 
orðinu niður á miðjureitinn – reitinn með 
stjörnunni.

Til dæmis: Leikmaður 1 er með eftirfarandi 
stafi rtá og leggur niður tár. 

 
 
 

Tvær leiðir eru til að vinna sér inn stig: 

Eitt stig fæst fyrir hverja stafaflís í orði sem lagt 
er niður. 

ÞAR AÐ AUKI 

Tveimur aukastigum er bætt við, fyrir hvert orð 
í hvert sinn sem það fer yfir bláan reit, og þrjú 
aukastig, fyrir hvert orð í hvert sinn sem það 
fer yfir rauðan reit. 

Til dæmis: Fyrir orðið „tár“ eins og það birtist 
á borðinu á undan, fást 5 stig. Fyrir hverja flís 
fæst 1 stig og ‚t‘ er á bláum reit sem þýðir að 2 
stig bætast við.

Leikmenn ættu að skrifa stigin sín niður á blað.

Leikmenn ljúka sínum leik í hverri umferð 
með því að draga jafnmargar flísar úr pok-
anum og þeir lögðu niður svo þeir séu aftur 
með fimm flísar fyrir framan sig.

Leikið er áfram réttsælis. Næsti leikmaður 
leggur flísar á borðið, lárétt eða lóðrétt til að 
mynda nýtt orð. Þessar flísar verða að bætast 
við eða fara sitthvoru megin við flísar sem 
eru þegar á borðinu. Flísarnar verða alltaf að 
mynda heil orð. Þær verða líka að mynda heil 
orð ef þær lenda við hliðina á flísum í að-
liggjandi röðum eða dálkum.

Hægt er að mynda ný orð með því að:
1. Bæta einni eða fleiri flísum við orð sem er 
þegar á borðinu til að mynda annað orð. 

t.d. tár verður að tári
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2. Leggja niður orð þannig að það fari yfir 
annað orð sem er þegar á borðinu. Ein flísin 
úr gamla orðinu þarf að vera hluti af nýja 
orðinu… 

Leikmaður 2 myndar orðið vakað með því að 
leggja það lóðrétt aftan við tári sem verður að 
tárið. 

Í þessu tilfelli lagði leikmaðurinn v á rauðan 
bónus reit svo hann fær þrjú stig í viðbót við 
þau fimm sem hann fékk fyrir stafaflísarnar.

3. Leggja niður heilt orð samhliða orði sem var 
þegar á borðinu, þannig að aðliggjandi stafir 
myndi líka heil orð. T.d. knús, út, sá.

Ath:

Ekki má færa flísar þegar búið er að leggja þær 
niður.

Auðu flísarnar má nota í stað hvaða stafs úr 
stafrófinu sem er. Þegar leikmaður leggur niður 
orð með auðri flís, verður hann að taka fram 
fyrir hvaða staf auða flísin stendur. Hún stend-
ur fyrir þann staf út leikinn.

Að skipta flísum

Í stað þess að leggja niður flísar þegar 
leikmaður á leik, má hann skipta sumum eða 
öllum fimm flísunum sínum fyrir aðrar úr 
pokanum. Flísarnar sem hann vill skipta eru 
settar til hliðar á meðan hann dregur jafn-
margar úr pokanum. Þær gömlu eru síðan 
settar í pokann til að nota áfram í leiknum. 

Að sigra leikinn

Leikurinn heldur áfram þar til pokinn er tómur 
og einn leikmaður hefur klárað alla stafina 
sína, eða þar til enginn leikmaður getur 
myndað fleiri orð.

Sigurvegarinn er sá sem er með flest stig. 

Yngri leikmenn gætu átt í vandræðum með að 
byrja. Ef svo fer, eru tillögur að orðum til að 
byrja á, á listanum að neðan. Leikmenn eða 
forráðamenn ættu fyrst að finna réttu stafa-
flísarnar fyrir orðið og leggja það niður þannig 
að ein flísin lendi á miðjureitnum. Leggja má 
niður orð bæði lárétt eða lóðrétt. 

Tillögur að byrjunarorðum:

Bali

Brauð

Diskur

Fata

Fugl

Geit

Grænt

Hagi

Hestur

Kisa

Leika

Lesa

Mata

Par

Refur

Saga

Skera

Stama

Taka

Tala
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