ORDET PÅ BORDET !
Deltagerne bliver delt op i 2 Hold. Med en ”ordstyrer i midten”. Holdene skal på skift
udføre en opgave, som præmie får de et bogstav (nemme eller svære bogstaver), som de til
sidst skal lave en sætning ud af.
Antal: 5-21 deltagere.
Materialer: Alfabetet på 2 x sedler, Nyheds sætninger, gæt og grimasser sætninger, flere
forskellige emner til bla. Tale, for og imod, og Telefon samtalen.
Opgaver:
De to hold får samme opgaver skiftevis, og skal frem fører dem for sit eget hold.
”For og imod”: 2 stk. fra samme hold stilles op og får X-antal tid, til at tale for og i mod
det samme emne. (Emnet bliver delt ud af ”Ordstyreren”)
”Telefon samtale”: 2 stk. skal ”tale i tlf.” Den ene får en sætning ex. ”Jeg er bager og
elsker is”
Nu gælder det så for person 1 at fortælle hvem han er og hvad han kan lide, uden at sige
ordene, og person 2 skal så gætte det.
”Gæt og grimasser”: en får en sætning, og skal vise den uden ord, så de andre på holdet
gætter sætningen.
”Nyheds oplæser”: ”Ordstyreren” vælger et emne der skal tales om, og valgte person går i
gang med at fortælle nyhederne om emnet. Undervejs bliver han så afbrudt af sedler som
gives af ”ordstyreren” med et ord på, som så skal indgå i sætningen.
”Holde tale”: 2 personer bliver udvalgt, den ene får et emne at tale om, og den anden skal
styrer personens arme, så det passer til talen.
Point:
Når holdene har gennem ført en opgave får de et bogstav, alt efter hvor godt de gjorde det,
får de ex. Svære bogstaver når de ikke gjorde det godt (W, å, q, ø, æ, …osv.)og gode
bogstaver når de gjorde det godt (e, n, s, t, a…. osv.)
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Alle rubrikkerne herunder med bogstaver og sætninger / opgaver, skal klippes ud
og klisters op på farvet karton (for at gøre legen sjovere og flottere).
Point bogstaver, udskriv 2 sæt, og klip hver enkelt ud, og klister op på farvet karton.

ABC
I JK
QRS
GHO
XY
ZÆØ

DE F
L MN
TUV
P
Å
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For og imod
To fra samme hold skal debaterer for og imod samme emne.
Klip ud og klister op på små stykker karton

For & imod

For & imod

Mobil tlf. På møder Den nye mønt
/ el. i biografen
Euro’en

For & imod

For & imod

Ryge på Caféer /
el. på
arbejdspladsen

Billig øl, kontra
speciel øl

For & imod

For & imod

For & imod

For & imod

Store røde bøffer

To biler per
husstand

Camping i telt /
kontra hotel

Piratkopiering

Telefonsamtale (Jeg er - jeg er glad for / hader mest) de understregede ord
må ikke nævnes.
Klip de 4 emner ud og klister op på små stykker karton

Jeg er sømand
jeg hader vand

Jeg er bager
jeg elsker is

Jeg er frisør
Jeg elsker
rødhårede

Jeg er slagter
Jeg elsker
frikadeller
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Holde tale om:
To personer, den ene holder talen, mens den anden styrer sine arme
(som det er den førstes arme), så det passer til talen.
Klip de 4 emner ud og klister op på karton.

Hold tale om:
Hvordan vil du overbevise os om at det er nødvendigt med en
broforbindelse fra Sjælland til Århus

Hold tale om:
Hvad er godt ved Julen?
Hvorfor ikke droppe julen?

Hold tale om:
Hvad er forskellen på en Jensen & en Nielsen?

Hold tale om:
Hvorfor er det en fordel at lave Odense om til Danmarks
Hovedstad?
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Gæt og Grimasser
En person fra, først det ene hold spiller den historie som står på kortet, til
holdet gætter hele historien. Spilles uden lyde.
Derefter er det det andet holds tur.
Klip de 5 opgaver ud og klister på karton.

Gæt og Grimasser…
Jeg er brandmand, og jeg har glemt tændstikken…

Gæt og Grimasser…
Jeg sidder på et WC, og der er ikke mere WC-papir…

Gæt og Grimasser…
Jeg er Præst, jeg kan ikke finde min kjole…

Gæt og Grimasser…
Jeg er livredder, fordi jeg kan lide at se på topløse piger /
strandløver…

Gæt og Grimasser…
Jeg er James Bond, jeg vil gerne bestille en ”Vodka Martini,
der skal være rystet, ikke omrørt”.
(Svaret fra holdet må gerne være på Engelsk: Medium Dry Vodka Martini,
shaken, not stirred with a lemon peal)

Brøndby Publisher & Team Building - v/ Poul Wegener Jensen - www.vores-fritid.dk - wegener@it.dk

Nyhedsoplæser
Ordstyreren uddeler et ord ad gangen som den udvalgte ”Nyhedsoplæser”
skal fortælle om / i sin nyheds-historie skal han indsætte de ord som han
løbende modtager af ordstyrer.
Klik de 28 ord / sætninger ud op klister op på karton.

Hedebølge

Oversvømmelse

Rumfærge

Walt Disney

Vandkamp

Ildebrand

Skolestart

Drenge streger

Den gule trøje

Skyderi

Dronningen

Nedrivning

Kapring

Indlandsisen

Bryllup

Cykelstyrt

Stjerneskud

Jesus

Styrt

Fodbad

Fodbold

CO2

Skyderi

Juleferie

Strejke

Bandekrig

Terrorrist

Kongelige
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