
borger bagland

trin 02

definer i hvilken rækkefølge I 
vil bevæge jer: i urets retning, 
modsat urets retning. Vælg 
også rækkefølgen på 
spillerne. 

trin 03

på din tur, vælg den person 
nærmest på dig til at spille 
jokenpo (sten, papir, og saks) 
for at finde ud af hvor mange 
felter du må rykke. 

trin 04 trin 05

hvis du når til et hus som 
allerede er optaget af en 
anden, så overtag huset! Den 
anden person skal rykke til 
det næste hus.
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     hvis du taber: ryk kun 1 hus

hvis I står lige: ryk 2 huse

hvis du vinder: ryk 3 huse
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trin 01

hver person står midt i en af 
superhusene med tema og 
introducerer dem selv til de 
andre. Deltageren som senere 
kommer ind i spillet skal også 
introducerer dem selv.  

hvordan spiller man?

spillets mål: tal om byen, om 
dig selv, del ideer, mens man 
gennemgår alle superhusene 
i spillet.

superhusene er sekskanterne 
med fremhævede kanter. På 
hver af dem er der påskrevet 
en af spillets temaer: by, 
natur, forhold, samfund, 
dette sted og hukommelse. 

når en når til et superhus, vil 
han eller hende skulle udføre 
den valgte opgave. Inden du 
begynder, vær opmærksom 
på, to personer kan aldrig 
være i det samme hus 
samtidigt!

trin 07

når du når til et superhus, 
gennemfør den opgave som 
de andre spillere vælger, 
relater det til det tema som 
står på superhusets underlag. 
opgaven kan være at mime, 
sige en god ting, en dårlig 
ting, synge en sang, fortælle 
en drøm, en frygt… 

trin 06

hvis huset ved siden af er 
optaget af en anden person, 
skal den person gøre plads og 
flytte væk. Dette er den størs-
te udfordring: at blive i stand 
til at bevæge sig frem forbi 
alle superhusene, endda gå 
tilbage et par gange. 

trin 08

du kan også tegne opgaven 
med appen! download den og 
peg med mobilen på 
markøren på sekskanten for 
augmented reality. når først 
opgaven er gennemført, kan 
deltageren rykke videre til det 
næste superhus i cirklen. 

trin 09

spillet fortsætter på denne 
måde indtil alle har været 
igennem alle superhusene, 
gennemført hver opgave. 

nu kender du alle trinene! 
skal vi spille?  

minimum antal spillere

2 personer15 minutter

minimum varighed:brætspil

realisering

         /acidadeprecisadevoce

         /acidadeprecisadevoce

acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca 

support tilmeld for at få 
udfordringen!

Change X

download spilleappen!


