Fra frø til blomst
Spilleregler
Spillet består af 16 felter, enten 4x4 eller på en række, hvoraf 4 er obligatoriske – det vil sige, at disse fire felter skal besøges, mens de øvrige felter kun
besøges, hvis terningen sender holdet derhen.
Holdet starter på felt nummer 1 og begynder med at løse denne aktivitet. Når
den første aktivitet er løst, slår de med terningen, og rykker det antal felter
frem, som øjnene viser. Derefter løses alle de aktiviteter, som holdet landet
på.
Hvis holdet landet på felter, der ikke er obligatoriske, kan spillederen sende
holdet nogle felter frem eller tilbage, når aktiviteten er løst, for at sikre, at alle
de obligatoriske felter besøges. Hvis holdet derfor hopper over et obligatorisk
felt når de slår med terningen, sendes de efter denne aktivitet tilbage til det
obligatoriske felt.

Materialer
To lagner, vandballoner, evt. ting til kompost-kimsleg, klemmer, samgbog.

Aktiviteter
Felt 1 – Obligatorisk
Som små frø skal spirerne, grønsmutterne og deres gæster nu sås. Frø sås
gerne på fine rækker, så der er styr på, hvilke afgrøder der er hvor.
Deltagerne skal derfor stille sig på en række efter hvornår på året de har
fødselsdag. Dem der har fødselsdag i januar står i den ene ende mens dem,
der har fødselsdag i december står i den anden. Lad deltagerne finde ud af
indbyrdes, hvordan de skal stå i rækken.
Hvis deltagerne ikke kender deres præcise fødselsdag, kan de også stille op
efter skostørrelse, højde osv.

Felt 2
Slå igen.

Felt 3
Holdet skal i fællesskab nævne de fire kornsorter (De fire mest almindelige
danske kornsorter – rug, byg, hvede og havre).

Felt 4
Gå to felter frem.

Felt 5
Hop ti gange op og ned.

Felt 6 – Obligatorisk
Nu er det tid til, at frøene bliver vandet. Holdet deles op i to, og hvert delhold
får et lagen. Holdene skal stå med et par meters mellemrum, og holde lagene
strakt ud mellem sig. Nu skal de kaste en vandballon mellem sig ved hjælp af
lagenet. Vandballon skal gribes af det modsatte delhold i deres lagen. Kast
så mange vandballoner frem og tilbage som der er deltagere på holdet. Det
gælder selvfølgelig om, at vandballonerne ikke går i stykker.

Felt 7
Slå igen.

Felt 8
Drej ti gange rundt om jer selv.

Spil til event - Holland

Felt 9
Syng en sang fra sangbogen.

Felt 10
Slå igen og kravl videre til næste felt.

Felt 11- Obligatorisk
Kompost og gødning hjælper blomsterne med at vokse. Men hvad kan egentlig nedbrydes til kompost? Lav en quiz eller kimsleg med forskellige produkter, hvor det for holdet går ud på at identificere hvilke ting, der kan nedbrydes
til kompost. Produkterne kan f.eks. være (brug gerne de rigtige produkter,
alternativt kan billeder bruges):
Nedbrydelige: Æbleskrog, køkkenrulle, tændstik, hundelort
Ikke nedbrydelige: Plastikflaske, stanniol, tyggegummi, dåse

Felt 12
Blomster skal plejes. Giv hinanden et knus.

Felt 13
Løb en tur rundt om spillepladen med hinanden i hånden.

Felt 14
Nævn fem forskellige blomster

Felt 15
Råb så højt I kan i 10 sekunder

Felt 16 – Obligatorisk
For at blomsterne har de bedste muligheder for at vokse, skal der selvfølgelig
fjernes ukrudt. Men ukrudt vokser hurtigt, så I skal skynde jer.
Hæng en masse klemmer op i et afgrænset område. De må gerne hænge, så
holdet skal hjælpe hinanden lidt men at få fat på dem. Nu gælder det om, at
de får fjernet alle klemmerne (ukrudtet) på 2 minutter.
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