Opgave 1

Skal vi
klippe-klistre?
Her er en tegning af en hjerne. Det er den, du bruger til alt, du laver. Når man har demens, kan
hjernen ikke det, som den plejer. Prøv at lægge farve på hjernen, så du synes, at den bliver rigtig flot.
Bagefter klipper du cirklerne i bunden ud - og limer på hjernen. Nu kan du se, hvor meget din hjerne
laver hver dag.
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Opgave 2

Find vej i
labyrinten
Er du god til at finde vej? Så prøv, om du kan komme ud af labyrinten. Men pas på! Der er mange
snydeveje, som leder dig på vildspor. Brug din blyant til at tegne hele vejen til mål. Go’ tur...
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Start
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Opgave 3

hvad er det?
Her ser I en masse ting fra gamle dage. Kan I mon gætte, hvad det er? I kan dyste mod hinanden ved
at dele jer op i to grupper. Den gruppe, der gætter flest, vinder. Go’ kamp...
PS Din lærer finder svarene i lærervejledningen - så bare spørg, hvis I er i tvivl.
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Tip
Man bruger den
f.eks, når man skal
have havregryn.

Tip
Man bruger den,
når man skal være
fin på håret.

Tip
Man bruger den,
når man cykler

Tip
Man bruger den
til at reparere
tøj med
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Tip
Det, man putter i
den, skal man
bruge ild for at
tænde

Tip
Den bruges i badeværelset af mænd

Tip
Den bruges, når
man laver mad

Tip
Den bruges i
køkkenet
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Opgave 4

Spil som farmor
kender fra barn
1) Klunse

At klunse er et ældgammelt spil, som I kan spille med tændstikker. Det er ret simpelt. Hver deltager får 3 tændstikker.
Hænderne gemmes bag ryggen, og i skjul lægger I enten
1, 2 eller 3 tændstikker i hånden. Herefter rækkes hånden
frem. Efter tur gætter I på, hvor mange tændstikker, der i alt
er i de hænder, der er lagt frem. Når et tal er nævnt, kan det
ikke vælges af de andre. Hvis en af jer gætter rigtigt, må han
eller hun lægge en tændstik væk. Det betyder, at der nu er
en tændstik mindre med i spillet.
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Hvis ingen gætter rigtigt, tager I en ny runde. I skiftes til at
gætte først. Den, der først kommer af med alle sine tændstikker, vinder.

2) Hønseringe

I 1930’erne begyndte børn at lege med hønseringe i Danmark.
En af de lege, man brugte dem til, var “at hønse”. Alle kaster en
hønsering ind til midten på samme tid. En efter en kaster I en
hønsering. Målet er at ramme de hønseringe, der allerede ligger
på jorden. Lykkes det, må kan tage den, som man rammer - og
prøve igen indtil man ikke rammer flere. Så er det den næstes
tur. Kaster I en hønsering, der ikke rammer nogen af de andre
hønseringe, skal I lade den ligge. Når der ikke er flere hønseringe
på jorden, er spillet slut. Det er bedst at hønse på gulv eller
glatte flader.
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Efter tur kaster man en hønsering og prøver at ramme de
hønseringe, som ligger der i forvejen. Lykkes det, må man tage
den, som man rammer. Og prøve igen indtil man ikke rammer
flere. Så er det den næstes tur. Kaster man en hønsering, der
ikke rammer nogen af de andre hønseringe, der ligger i midten,
skal man lade den ligge. Når der ikke er flere hønseringe, er
spillet slut, og man kan starte forfra. Det er bedst at hønse på
gulv eller glatte flader
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