Spille regler

Generelt
‐ 2‐4 spillere
‐ Uendelig bane
‐ Fængsel
‐ 10‐99 år

KORT (100)
1. Til fængsel
2. Til fængsel
3. Til fængsel
4. Til fængsel
5. Ud af fængsel
6. Ud af fængsel
7. Ud af fængsel
8. Ud af fængsel
9. Hvad er en banan? Frugt
10. Hvad er formlen for arealet af en cirkel? A=pi*r^2
11. Hvem startede med at pynte juletræ? Tyskland
12. Hvad er den kemiske formel for vand? H2O
13. Hvad er NaCl? Bordsalt
14. Hvad er pluto? En dværgplanet
15. Hvornår blev marabou grundlagt? 1916
16. Hvad var Vincent van gogh kendt for? Kunst
17. Hvad var tik tok oprindelige navn? Musically
18. Hvilken farve give blå og gul? Grøn
19. Hvad er sort og hvid? Nuancer
20. Hvem spiller den mandlige hovedrolle i Titanic? Leonardo Dicaprio
21. Hvad er Coca Cola slogan? Taste the feeling
22. Jeg er høj når jeg er ung og lav når jeg er gammel? Et lys
23. Hvad er foran dig, men som du ikke kan se? Fremtiden
24. Hvad går op men aldrig går ned? din alder
25. Davids forældre har tre børn. Henry, Robin og hvad er navnet på den sidste? David
26. Jeg er let som en fjer, men selv den stærkeste kan ikke holde mig i længere tid? Dit vejr
27. Nyn melodien til en sang. Den person som gætter den får et point og hvis den bliver gættet
får du 2 points. Hvis ikke den bliver gættet inden for et minut mister du to point.

28. Nyn melodien til en sang. Den person som gætter den får et point og hvis den bliver gættet
får du 2 points. Hvis ikke den bliver gættet inden for et minut mister du to point.
29. Nyn melodien til en sang. Den person som gætter den får et point og hvis den bliver gættet
får du 2 points. Hvis ikke den bliver gættet inden for et minut mister du to point.
30. Nævn fire navne fra Keeping up with the Kardashians
31. Lav et squad på et ben
32. Rør dine tæer med strakte ben
33. Nævn tre disney prinsesser med blondt hår
34. Tæl til ti på engelsk
35. Nævn fem hunderacer på tyve ti sekunder
36. Få en spiller til at grine på under femten sekunder
37. Afslut dette citat: At rejse er at….
38. Afslut dette citat: Små hjerter kan også..
39. Nævn/syng tre sange hvor ordet baby indgår på under tyve sekunder
40. Nævn tre stater i USA
41. Du skal mime “En mand vælter over en sten” du har 1,5 min.
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Musically

En grønsag
En frugt
Et bær

Hvem startede med at pynte
juletræ?
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Hvad er en banan?
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Et gammelt Rock band
bestående kun af
kvinder
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Hvem spiller den mandlige
hovedrolle i Titanic?
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Hvad er Coca Colas slogan?
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Jeg er høj når jeg er ung og lav
når jeg er gammel

Nogen måneder har 30 dage
andre har 31. Hvor mange
måneder har 28?

Tid: 1 min.
Tid: 30 sek.
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Taste the feeling

Et lys

GÅDE

Alle måneder har 28 dage

Hvilken farve giver blå og gul?
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Leonardo DiCaprio
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GÅDE

Hvad går op, men aldrig går
ned?

GÅDE

Davids forældre har tre børn.
Henry, Robin og hvad er
navnet på den sidste?

Jeg er let som en fjer, men
selv den stærkeste kan ikke
holde mig i længere tid?

Tid: 30 sek.

Tid: 1. min.
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Tid: 1 min.

Dit vejr

David
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Din alder

UDFORDRING

UDFORDRING

UDFORDRING

Nyn melodien til en Medina
sang

Nyn melodien til en One
Direction sang

Nyn melodien til en Rasmus
Seebach sang

Den som gætter sangen får 2
point

Den som gætter sangen får 2
point

Den som gætter sangen får 2
point
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UDFORDRING
Nævn fire navne fra Keeping
up with the Kardashians

UDFORDRING
Lav et squad på et ben

UDFORDRING
Rør dine tæer med strakte
ben

Tid: 1 min.
Tid: 45 sek.
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UDFORDRING

Tid: 30 sek.
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UDFORDRING
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Tæl til ti på engelsk

Nævn fem hunderacer

Få en spiller til at grine

Tid: 30 sek.

Tid: 30 sek.

Tid: 15 sek.

+ Point: 2
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UDFORDRING
Afslut dette citat: At rejse er
at….

UDFORDRING
Afslut dette citat: Små hjerter
kan også..

UDFORDRING
Nævn/syng tre sange hvor
ordet baby indgår

Tid: 1 min.
+ Point: 4
‐ Point: ‐4

At rejse er at leve

UDFORDRING
Nævn tre stater i USA
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Små hjerter kan også føle
store ting
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UDFORDRING
Du skal mime “En mand
vælter over en sten”

UDFORDRING
Du skal mime en havfrue som
reder sit hår
Tid: 1 min.

Tid: 30 sek.

Tid: 1 min. 30 sek.
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FÆNGSLET

Du har modtaget fængsels
kortet. Gå til fængslet og sid
en omgang over

FRIHED

Du har nu penge til at betale
en kaution. Du kan bruge
kortet til at komme ud af
fængslet
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Du har modtaget fængsels
kortet. Gå til fængslet og sid
en omgang over

FRIHED

Du har nu penge til at betale
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kortet til at komme ud af
fængslet

FÆNGSLET

Du har modtaget fængsels
kortet. Gå til fængslet og sid
en omgang over

FRIHED

Du har nu penge til at betale
en kaution. Du kan bruge
kortet til at komme ud af
fængslet

