
parallelle spor

trin 02

på jorden kan du se 
indikeringen af din ensrettet 
sti: stien "MIG". inden du 
starter, vælg et tema som 
rundens tema. Du vil 
kommentere på det på frem 
og tilbage. 

trin 03

vælg også hvilke bevægelser I 
skal gøre for at komme til den 
modsatte ende, med 
handlinger som: 
. hop på den højre fod
. hop på den venstre fod 
. hop med samlet fødder 
. hop med adskilte fødder 
. drej og hop
. hop og gå ned på hug 

trin 04

du kan også tegne temaet og 
handlingerne gennem appen! 
download den og peg med 
din mobil på markøren på 
kanterne på sekskanten for at 
se augmented reality.

trin 05

på vejen dertil, fortæl om dig 
selv: ved hvert hus du 
passerer, vil der være et ord 
skrevet på gulvet. sig noget 
om det højt! glem ikke 
rundens tema.

trin 07

hver deltager skal sige hvad 
den anden sagde om hvert 
ord på brættet i denne 
omgang, ved at foretage de 
samme bevægelser som der 
er blevet aftalt. 

trin 06

lyt efter: følg med for at høre 
hvad de andre personer kom-
menterer på vejen. når du når 
til den anden ende, vær klar: 
nu er det tid til at bevæge sig 
tilbage som DIG. 

trin 08

runden slutter ved at begge 
spillere vender tilbage til start 
superhusene. 

trin 09

du kan spille lige så mange 
gange du har lyst til, ændre 
på temaerne for at komme til 
at lære hinanden bedre og 
bedre af kende. 

nu kender du alle trinene! 
skal vi spille?

eu
você

trin 01

hver person står i den ene 
ende af brættet, i midten af 
superhuset. i dette spil, 
bevæger to personer sig 
samtidigt, ved at rykke i den 
modsatte retning.

hvordan spiller man?

spillets mål: at komme til at 
lære de andre spillede bedre 
af kende ved at tale om 
temaer som: natur, by, 
samfund, dette sted, 
hukommelse og forhold

supercases er sekskanterne 
med fremhævet kant. på hver 
af dem er der skrevet MIG og 
DIG, hvilket indikerer de to 
mulige stier.

start altid med stien MIG, og 
nå frem til DIG i de andre 
superhuse. Inden du 
begynder, bemærk: to 
personer kan aldrig være i det 
samme hus samtidigt! 

antal spillere:

2 personer10 minutter

minimum varighed:brætspil

realisering
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