Brætspil med spørgsmål

Består af en side i A3 størrelse med
felter, som man flytter rundt på efter
hvad man slår af øjne med en terning.
På nogle felter må man tilbage ned ad en
trappe, andre steder er man heldig at
bruge trappen op på næste niveau.
Andre steder skal man svare på et
spørgsmål for at komme videre.
Temaet kan vælges om mange forskellige
ting.
Lisbet Kristensen fra Norge, som har
fået ideen, har brugt bræt og spørgsmål
til matematikopgaver; til spørgsmål om
kroppen og følelser samt spørgsmål om
at udføre nogle bevægelser (kan du hive i
venstre øre med højre hånd? Osv.)
Her er vist et spil med julen som tema,
som de har lavet på Østermølle i
Thisted.

Man kan også blive bedt om at vælge en
julesang

Som spørgsmål er her valgt mange
forskellige ting, som har med jul at gøre,
f.eks.




Osv..

Hvad er der i risalamande?
På hvilken årstid er det jul?
Hvad hed de tre vise mænd?
Hvad hed Jesus’ far?

For de som ikke kan svare mundtligt, er
der lavet en bog med mange forslag til
svar - og også forslag, som ikke er
rigtige.

Et andet spørgsmål handler om rim-ord.
Her får man symboler for noget der har
med jul at gøre, og noget der rimer på
det, og skal så sætte dem sammen.

Nogle spørgsmål er en kimsleg, hvor man
får lov til at se i en kasse med ting, og
bagefter bliver man spurgt om hvad man
så i kassen med hjælp fra en tavle, som
dog også indeholder ting, som ikke var i
kassen.
Som alternativ kan man spørge om en
ting ad gangen: Var --- i kassen?

Nogle spørgsmål handler om præpositioner.
Man skal åbne kufferten og op hopper en
nisse, og så skal man trække en strimmel
og sætte nissen som strimlen fortæller.

Og hvad med nogle små dyr som spillebrikker.
Her er det mariehønen og elefanten, som
dyster.
Og så skal der jo bruges en terning,
måske er der brug for enkle terninger
med færre prikker.
Fremstilling:
Spillepladen er lavet i boardmaker og bør skrives ud i A3 format, limes på karton og
lamineres med matlaminering.
Hæftet med symboler til svar er skrevet ud i A4, lamineret (gerne mat laminering!).
Spørgsmålene kan skrives ud på A4 labelpapir, klippes til så der er lidt kant ved alle
spørgsmål, så bagsiden let kan tages af, og de kan klistres på karton. Skal de bruges
meget kan det anbefales at laminere dem.

Ide til juleopgaver:
Vivi Løkkegaard, Østermølleafdelingen, Rolighedsskolen, Thisted
Vivi.loekkegaard@rolighedsskolen.thisted.dk
Oprindelig Ide til stigespil med spørgsmål:
Lisbet Kristiansen, Norge
lisbetkristiansen@yahoo.com

