
Nævn titlen på et eventyr, hvori der ikke indgår  
bogstavet ”a”

Find en bog i huset med billeder af planter

Find en bog i huset, hvor der er mindst 4 farver  
på forsiden

Nævn en bog, hvor man hører om nogen der spiser

Nævn en bog, hvor der er et dyr med i handlingen

Gæt vægten på den nærmest bog og vej den så

Nævn en bogserie, hvor hovedpersonen er en pige

Nævn en bogserie, hvor hovedpersonen er en dreng

Nævn en bog, du godt kunne tænke dig  
at læse på et tidspunkt

Nævn noget fra en bog, du kom til at grine af

Nævn en bogtitel, der starter med samme bogstav  
som din medspiller til venstre

Vidste du, at læsning gør dig i stand til at sætte dig  
i andres sted?

Når du læser, kan du selv bestemme hvordan  
fortællerstemmen skal lyde

Når du læser, dyrker du crossfit for hjernen

Når du læser, træner du din hukommelse og får et  
større ordforråd 

Tip: lyt til en lydbog mens du kører bil

Det er afstressende at læse og giver derfor en  
bedre søvn

Der udkom 18.771 bøger i Danmark i 2017

Vidste du, at når vi læser gysere eller ser gyserfilm, 
træner vi vores evne til at klare os i tilspidsede situationer

Samlet set har de syv bøger om Harry Potter solgt over 
400 millioner eksemplarer og de er oversat til 67 sprog

Anders And har fødselsdag den 9. juni 1934 

Nævn en bogtitel, som giver en helt anden mening,  
når man ændrer et enkelt bogstav, (Silas og den sorte 
hoppe bliver fx til Silas og den sorte loppe.)

Find en bog på e-reolen, som både kan fås som  
e-bog (tekst) og e-lydbog (lytte)

Søg efter bøger på bibliotek.dk der er udgivet samme år, 
som du er født

Find den nærmeste bog, slå op på s. 12 og læs linje  
7 op for de andre spillere

På bibliotek.dk kan man særskilt søge efter spil. Find et 
brætspil, der kunne være sjovt for hele familien

Tjek, om du kan finde en anmeldelse af den sidste bog,  
du læste, på litteratursiden.dk (se evt. under Børnebøger)

Find en gyser på e-reolen, som du vil anbefale til  
din spillemakker til højre

Gå en tur rundt om bordet med en bog balancerende på 
hovedet. Du må  ikke holde fast med hænderne.

Skriv titlen på din yndlingsbog med lukkede øjne. 
Er det for nemt? Så skriv det baglæns.

Sig dit navn med stemme fra en tegneseriefigur,  
fx Mickey Mouse

På faktalink.dk kan man finde gode artikler om mange 
forskellige emner. Tjek, om man kan finde et emne der 
starter med sammen bogstav som dit navn

Ting I skal bruge:

• En terning

• Et eller flere devices:  

• En spillebrik pr. spiller

• Papir og blyant

Regler:

Brikkerne stilles i startfeltet. Spil 

evt. i hold, da det er sjovt at snakke 

og inspirere hinanden undervejs.

Holdene skiftes til at slå efter tur. 

Yngste deltager begynder.

Flyt din/jeres brik et antal felter 

frem på spillepladen svarende til 

resultatet af terningeslaget.

De nummererede felter indeholder 

enten udfordringer eller informa-

tioner. Lander din/ jeres brik på en 

udfordring, så løses udfordringen 

inden terningen senders videre 

(de andre deltagere godkender 

svaret). Svar må ikke genbruges. 

Der må stå flere spillere på samme 

felt. Første hold som når frem til 

målfeltet vinder (man behøver ikke 

ramme præcist).

Benspænd, hvis det bliver for let:

• Spil spillet baglæns. 

• Ram målfeltet præcist. 

• Indskriv selv drillespørgsmål og 

 

 

 

 

Spilletid: 

Ca 20-30 minutter. 

mobiler, tablets eller PC’er

udfordringer i de blanke felter, 

fx. ”Nævn en bogtitel, der 

starter med samme bogstav 

som din medspiller til venstre”, 

”Læs 5 minutter ekstra i aften”

VEJLEDNING:

FELTER:


