
Kimsleg
På denne post skal patruljerne prøve forskellige typer kimslege, lige fra traditionelle til nye
og lidt anderledes kimslege.

Relation til temaet
Gryffindor kollegiet

Delopgaver

Overskrift Point Tid Grene Kapacitet

Klassisk smags-kimsleg 10 10 min Alle 1

Klassisk huske-kimsleg 10 10 min Alle 1

Føle-kimsleg i blindkasser 10 10 min Alle 1

Føle-kimsleg med bagdelen 10 15 min Alle 1

Svær huske-kimsleg 20 10 min Alle 1

Film-kimsleg 20 15 min J/T 1

Kombinations opgave, farvedomino 20 15 min J/T 1

Kommentar
Det vurderes at det optimale er 7 patruljer på posten af gangen, men kan opnormeres til
10 hvis der er behov for det.



Klassisk smags-kimsleg
Patruljen får udleveret 10 forskellige ingredienser, som de skal smage på, uden at snakke
sammen. De får 5 minutter til at smage så meget de vil på tingene, og derefter får de 5
min til at skrive svarene på hvad de tror de har smagt.

Tidsgrænser
10 minutter

Grene
Alle

Pointfordeling
Der gives et point for hver rigtig gættet ingrediens.

Materialer
● Plastikkrus 10 pr patrulje
● Plastikskeer En til hver i patruljen
● Hindbær syltetøj
● Blendet ærter
● Kold kaffe
● Tørret koriander
● Lys eddike med rød frugtfarve
● …
● …
● ...



Kombinations opgave,
farvedomino
Patruljen får udleveret 20 brikker der hver har malet to farver på sig (ligesom domino
brikker, bare med farver). De får 5 minutter til at kigge på et billede af tilsvarende 20
brikker lagt i et mønster, hvor brikkerne ligger mod hinanden med ens farver. Patruljen får
så 10 minutter til sammen at ligge samme mønster. Patruljen må ikke snakke sammen
mens de laver løsningen.

Tidsgrænser
15 minutter

Grene
Junior/trop

Pointfordeling
Der gives et point for hver korrekt lagt brik, dog gives der også et strafpoint for hver gang
de snakker sammen.

Materialer
● 20 brikker med to farver påmalet
● Et billed af løsningen


