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2-3 spillere. 1 terning. Hver spiller finder selv en 

brik. En spiller tæller og noterer også point. 

Slå med terningen. Den, der slår det højeste tal, 

tager det næste felt. Og sådan kommer man 

videre hver gang.  

Alle spillere laver bevægelserne. 

1 point for hver: ordklasse, sætningens tid, 

analysetegn og navneord/tillægsords bøjning. 

Yderligere 1 point for alle latinske betegnelser. 

Eks.: Jeg gav pigen de fineste blomster fra haven:  

8+8 point for ordklasser, 1+1 point for tiden, 5+5 

point for analysetegn, 4 for navneord/tillægsords 

bøjning. Lav selv flere regler. 

Han så på 
hende, da de gik 

over broen 

Han stod i køen 
mellem de to 

veninder 

Viskelæderet 
ligger i mit 

penalhus mellem 
blyanterne 

De stod på broen, 
kiggede på vandets 

bevægelser og 
holdt i hånden 

Eleverne blev 
dygtigere og var 

gode til at 
hjælpe hinanden 

Blomsterne, jeg 
gav pigen, var de 

smukkeste i 
butikken 

Hundens kurv 
var større end 

det var 
nødvendigt 

START 
Jeg gav hunden 

et klap, fordi 
den var dygtig 

Hunden afleverede 
benet til manden 

Vil du spille 
klaver sammen 

med mig? 

Politiet anholdt 
bankrøverne 
langt ude på 

landet i går aftes  

20 sek. 
Har du haft den 
skønneste ferie i 

Århus? 

Han bad om 
hjælp udenfor 

en større 
byggeplads 

10 stk. 

Jeg har haft en 
skøn dag med 

både gæster og 
lækker kage 

Pigen sidder 
under trappen 
mellem de to 

hunde 

Jeg bad dem om 
at gå over broen 
efter bolden og 

blomsterne 

Champagnen 
bobler, 

kransekagerne står 
i kø og vi er 

lykkelige 

15 sek. 
Hun gav kæresten 

et knus og bad  
ham lægge 

bekymringerne 
væk 

Har du holdt 
fødselsdag i år 
eller venter du 
på sommerens 

varme? 

Vil du spille et 
stykke musik for 
mig på din nye 

guitar? 
SLUT 

10 stk. 

Squats  

Planken  

Wall sit  

Wipers  
til begge sider  

Giv den gas. Lær af hinanden. Sæt fx mål: ”jeg vil have mindst 5 point ved hver boble”. 

Kun de færreste mennesker i Danmark vil kunne hente alle pointene i en boble. 

Ordklasser, tid, analysetegn og ordenes bøjning 


