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give gaver

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme sko som dig 
selv.

3.  den med længst hår starter.

4.  giv hinanden gaver ved at mime.  
vis gaven med dit kropssprog 
uden at sige, hvad det er.  
makkeren Fortæller, hvilken 
gave han/hun Får. i skiFtes til  
at give gaver. 

5. Øvelsen varer i 3 minutter.
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Fortæl din dag baglæns

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme sko som dig 
selv.

3.  den med størst hænder  
starter.

4.  Fortæl om din dag indtil du 
kom til dette sted. Fortæl så 
detaljeret som muligt. Fortæl 
det hele baglæns, hvor du  
begynder med nu og slutter  
med at stå ud aF sengen i  
morges. i Får et minut hver til  
at lave Øvelsen. i Får besked når 
i skal skiFte (1 minut). 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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planlæg en Ferie sammen

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme trøje som dig 
selv.

3.  den med størst hænder  
starter.

4.  træk et stimuli-kort. læs det, 
og brug den første tanke du 
Får til at Fortælle, hvad der 
skal ske på Ferien. din makker 
trækker et kort, som han/hun 
bruger på samme måde til at 
Fortælle videre om jeres Ferie. i 
skiFtes indtil tiden er brugt. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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planlæg en tur til månen

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme syninger på 
benklæder som dig selv.

3.  den med pænest tøj starter.

4.  træk et stimuli-kort. læs det, og 
brug den første tanke du Får 
til at Fortælle, hvad der skal 
ske på jeres Fælles tur til månen. 
din makker trækker et kort, 
som han/hun bruger på samme 
måde til at Fortælle videre om 
jeres Ferie. i skiFtes indtil tiden 
er brugt. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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100 ord på et minut

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme slags lommer 
i benklæder som dig selv.

3.  den med størst lommer  
starter.

4.  begynd med at nævne ord ud 
i en lind strØm – så hurtigt som 
muligt. hver gang du Falder 
i tempo og i antallet aF ord, 
trækker din makker et stimuli-
kort og læser det hØjt For dig. 
du skal bare bruge stimuliet 
til at Finde på nye ord du kan 
Fortsætte med at sige hØjt.  
i Forsætter indtil i bliver bedt 
om at skiFte (1 minut).

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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hvad er det modsatte aF...

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme farvesammen-
sætning på tØjet som dig selv.

3.  den med flest farver på tØjet 
starter.

4.  du peger på en ting i rummet, 
og spØrger din makker: ”hvad 
er det modsatte aF... (F.eks. et 
bord)”. makkeren peger med det 
samme på en anden tilFældig 
ting, og svarer: ”det modsatte 
aF et bord er... (F.eks. en lampe)”.  
hereFter Forklarer makkeren 
den ”logiske” årsag til at en 
lampe er det modsatte aF et 
bord. (F.eks. Fordi en lampe er 
noget der lyser rummet op og 
gØr det stØrre, mens et bord 
tager aF pladsen i rummet).

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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udvikl en cykel sammen

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme benklæder 
som dig selv.

3.  den med størst ører starter.

4.  træk et stimuli-kort. læs det, 
og brug den FØrste tanke du 
Får til at Fortælle, hvad der 
skal ændres på en almindelig 
cykel. din makker trækker 
et kort, som han/hun bruger 
på samme måde til at Fortælle 
videre om, hvordan cyklen skal 
være. i skiFtes indtil tiden er 
brugt. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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udvikl en bus sammen

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme størrelse 
hænder som dig selv.

3.  den med størst sko starter.

4.  træk et stimuli-kort. læs det,  
og brug den FØrste tanke du 
Får til at Fortælle, hvad der 
skal ændres på en alminde-
lig bus. din makker trækker 
et kort, som han/hun bruger 
på samme måde til at Fortælle 
videre om, hvordan bussen skal 
være. i skiFtes indtil tiden er 
brugt. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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udvikl en grill sammen

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme temperatur 
på håndfladerne som dig 
selv.

3.  den med størst mund starter.

4.  træk et stimuli-kort. læs det,  
og brug den FØrste tanke du 
Får til at Fortælle, hvad der 
skal ændres på en alminde-
lig grill. din makker trækker 
et kort, som han/hun bruger 
på samme måde til at Fortælle 
videre om, hvordan grillen 
skal være. i skiFtes indtil tiden 
er brugt. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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FØrerhund

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme hudfarve som 
dig selv.

3.  den med størst fortænder 
starter.

4.  du er en FØrerhund, som leder 
din ”blinde” makker rundt i  
lokalet. den ”blinde” makker 
har lukkede øjne og går  
bagerst med sin ene hånd på 
skulderen aF FØrerhunden. 
giv din ”blinde” makker en tur 
rundt i lokalet. i Får besked 
når i skal skiFte (1 minut).

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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radiobil

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme indstilling 
til formel1 som dig selv.

3.  den, der bedst kan lide  
rødvin, starter.

4.  du har et joystick, der styrer 
din makker, som er en radiobil, 
rundt i lokalet. radiobilen går 
Forrest med lukkede øjne og 
Får instruktioner aF sit ”talen-
de” joystick. giv din radiobil en 
tur rundt i lokalet. i Får besked 
når i skal skiFte (1 minut).

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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kollektiv monolog 1

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme hårfarve som 
dig selv.

3.  den med størst sko starter.

4.  du Fortæller energisk om din 
nye sportsgren (råbegolf) til 
din makker. din makker er lige 
startet til en anden sportsgren 
(synkron svømning), som 
han Fortæller energisk om. i vil 
begge gerne Fortælle, men i er 
ligeglade med hvad den anden 
siger. bryd ind og Fortæl om 
din egen sport, hver gang du 
Får en chance. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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kollektiv monolog 2

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme armlængde 
som dig selv.

3.  den med mest lyse øjne  
starter.

4.  du Fortæller energisk om 
din nye sportsgren (storke-
springvandsdykning) til 
din makker. din makker er lige 
startet til en anden sportsgren 
(taskefyldning) som han 
Fortæller energisk om. i vil 
begge gerne Fortælle, men i er 
ligeglade med hvad den anden 
siger. bryd ind og Fortæl om 
din egen sport, hver gang du 
Får en chance. 

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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ja og... kommunikation 1

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme pegefinger-
længde som dig selv.

3.  den med mest mørke øjne 
starter.

4.  du er miljøforkæmper 
og bliver interviewet aF din 
makker. intervieweren stiller 
kritiske spørgsmål omkring 
din indsats i dit Felt. du kigger 
på et stimuli-kort, og det FØrste 
du kommer til at tænke på, er 
dit ”logiske” svar i interviewet. i 
Fortsætter med nye spØrgsmål 
og nye svar. i bytter FØrst rol-
ler, når i bliver bedt om det (1 
minut).

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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ja og... kommunikation 2

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme klappelyd som 
dig selv.

3.  den med mest ømme hænder 
starter.

4.  du er granitsælger og bliver 
interviewet aF din makker. 
intervieweren stiller kriti-
ske spørgsmål omkring din 
indsats i dit Felt. du kigger på 
et stimuli-kort, og det FØrste 
du kommer til at tænke på, er 
dit ”logiske” svar i interviewet. i 
Fortsætter med nye spØrgsmål 
og nye svar. i bytter FØrst rol-
ler, når i bliver bedt om det (1 
minut).

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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udFyld kategorier 1

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har det samme smil som 
dig selv.

3.  den med størst læber 
starter.

4.  start med en kategori - ting 
i køleskabet. i skiFtes til at 
nævne en ting, der normalt vil 
være at Finde i et kØleskab. hver 
aF jer har 2 sekunder til at 
Fortælle en ny ting, ellers har 
i lavet en Fejl. hvis i siger noget, 
der ikke normalt er at Finde i 
den  
kategori, har i også lavet en 
Fejl. når i laver Fejl, råber i: ”yes, 
vi har lavet en fejl” - Finder 
en ny kategori og starter igen.

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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udFyld kategorier 2

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme længde ben 
som dig selv.

3.  den med størst sko starter.

4.  start med en kategori - kaffe-
typer. i skiFtes til at nævne 
Forskellige kaFFetyper. hver 
aF jer har 2 sekunder til at 
nævne en ny kaFFetype, ellers 
har i lavet en Fejl. hvis i siger 
noget, der ikke normalt er at 
Finde i den kategori, har i også 
lavet en Fejl. når i laver Fejl, 
råber i: ”yes, vi har lavet en 
fejl” - Finder en ny kategori 
og starter igen.

5. Øvelsen varer i 2 minutter.
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håndklap 1, 2 og 3

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme højde som dig 
selv.

3.  den med flest stykker tøj på 
starter.

4.  når instruktØren siger 1 -  
så klapper i mod hinandens 
højre hånd.

5.  når instruktØren siger 2 -  
så klapper i mod hinandens 
venstre hånd.

6.  når instruktØren siger 3 -  
så klapper i mod begge  
hinandens hænder.

7. Øvelsen varer i 2 minutter.
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håndklap 1, 2 og 3
lukkede Øjne

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme slags negle 
som dig selv.

3.  den med længst negle 
starter.

4. i har lukkede øjne hele tiden.

5.  når instruktØren siger 1 -  
så klapper i mod hinandens 
højre hånd.

6.  når instruktØren siger 2 -  
så klapper i mod hinandens 
venstre hånd.

7.  når instruktØren siger 3 -  
så klapper i mod begge hinan-
dens hænder.

8. Øvelsen varer i 2 minutter.
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skoklap 1, 2 og 3

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme farve sokker 
som dig selv.

3.  den med varmest hænder 
starter.

4.  når instruktØren siger 1 -  
så klapper i mod hinandens 
højre fod.

5.  når instruktØren siger 2 -  
så klapper i mod hinandens 
venstre fod.

6.  når instruktØren siger 3 -  
så klapper i mod begge  
hinandens fødder.

7. Øvelsen varer i 2 minutter.
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skoklap 1, 2 og 3
lukkede Øjne

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme håndled som 
dig selv.

3.  den med flottest håndled 
starter.

4. i har lukkede øjne hele tiden.

5.  når instruktØren siger 1 -  
så klapper i mod hinandens 
højre fod.

6.  når instruktØren siger 2 -  
så klapper i mod hinandens 
venstre fod.

7.  når instruktØren siger 3 -  
så klapper i mod begge  
hinandens fødder.

8. Øvelsen varer i 2 minutter.
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praktiker – FilosoF

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme undersål på  
fodtøjet som dig selv.

3.  den med mest beskidte sko 
starter.

4.  1 går i rundkreds hele tiden.

5.  du starter med at sige en prak-
tisk ting – glas. din makker  
siger det principielle For et 
glas – beholder. du siger 
det praktiske For en behol-
der – tønde. din makker siger 
det principielle For en tØnde 
– larm (når man slår på 
metaltØnder). i bytter FØrst 
roller, når i bliver bedt om det 
(1 minut).

6. Øvelsen varer i 2 minutter.
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kæmpe – trold – dværg

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme højde som dig 
selv.

3.  den med størst hænder  
starter.

4.  princippet For spillet er taget 
Fra legen sten, saks og papir.

5.  kæmpen kan Fange trolden. 
trolden kan Fange dværgen. 
dværgen kan Fange kæmpen.

6.  tæl til 3. på 3 er du enten en 
kæmpe (hØj med stort brØl, 
samt hØje arme), en trold (al-
mindelig uden brØl, samt vilde 
arme) eller en dværg (lav med 
lille piv, samt svage arme). 
Fang eller Flygt inden i har 
talt til 5. hvis i er det samme, så 
prØver man igen.

7. Øvelsen varer i 2 minutter.
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stork – FrØ – gravid kvinde

1. rejs jer.

2.  Find sammen 2 og 2 (3) med den, 
der har samme fløjtelyd som 
dig selv.

3.  den med størst mund starter.

4.  princippet For spillet er taget 
Fra legen sten, saks og papir.

5.  storken kan Fange frøen. 
frøen kan Fange gravid kvinde. 
gravid kvinde kan Fange 
storken.

6.  tæl til 3. på 3 er du enten en 
stork (ForoverbØjet med hæn-
derne klappende som en stor 
mund), en frø (ned i knæ og 
lav et lille hop, samt sige kvæk) 
eller en gravid kvinde (læn 
dig bagover mens du stØnner 
hØjlydt). Fang eller Flygt in-
den i har talt til 5. hvis i er det 
samme, så prØver man igen.

7. Øvelsen varer i 2 minutter.


