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IDEKASSEN SJOVE UDFORDRINGER

Tegn et hus på et A4 ark.
Eleverne må ikke bruge hænder eller arme.

Man får point for det flotteste hus – underviseren er dommer.
Man har 5 minutter.

UGE 1
Sjove udfordringer til en lidt kedelig tid. Alle kan være med til udfordringerne og der 
kræves kun rekvisitter, som alle har hjemme. Udfordringerne kan bruges løbende 
eller hver dag i en uge.

Lad eleverne arbejde sammen to og to som tidtagere eller kontrollører for hinanden. 
De kan arbejde sammen på teams eller på mobil.

Eleverne skal klare dagens udfordring og sende resultatet til underviseren som evt. 
laver en fælles måltavle. Man må gerne være kreativ. 

Hvem er dagens vinder eller ugens vinder?

Byg det højeste korthus.

Højeste korthus målt i cm. vinder.
Man har 5 min.

Hustegner1 ›

Korthus2 ›
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Alle eleverne skal udmåle en bane på fire meter på gulvet med en start - og mållinje. 
Der laves et målområdet bag mållinjen på 30 cm. fra 4,00 til 4,30 meter.

Eleverne må bruge fire ruller toiletpapir.

Det gælder om at stå bag startlinjen og rulle toiletrullen ud, så den stopper i målområdet.
Hvem kan hurtigst få tre ruller til at ligge mellem stregerne i målområdet?

Point for hurtigste tid.

(Toiletrullerne skal rulles op igen, hvis de ikke rammer i målområdet).

Toiletrulle-ræs3 ›

Startlinie

4 meter 30 cm

Målområde
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Læg 5 blyanter på gulvet og stil et højt drikkeglas på en stol ved siden af.

Flyt de 5 blyanter over i glasset enkeltvis ved at bruge tæer/fødder.
Blyanterne må ikke røres af andre kropsdele.
Blyanterne skal placeres med spidserne opad.
Eleverne skal sidde på gulvet, mens de flytter blyanterne.

Point for hurtigste tid.

Krøl 5 stykker A4 papir sammen til bolde.

Eleverne skal nu have papirboldene op på køkkenbordet uden at røre dem med hænderne, 
arme eller hovedet.

Hvem kan hurtigst få papirboldene op på køkken bordet.

Point for hurtigste tider.

Fodblyant4 ›

Papirbold5 ›


