
HJÆLPESIDER

Her kan I finde hjælp og korrekte svar til opgaverne. 

Hjælpesiderne kan bruges forskelligt, alt efter hvor meget hjælp deltagerne har behov 
for. Er behovet stort, er det en god ide at mindst én leder sætter sig godt ind i hjæl-
pesiderne inden mødet. Dermed er det nemmere at hjælpe med de rette ledetråde og 
svar, mens spillet er i gang. 

Hjælpesiderne er bygget op således, at de første ledetråde vejleder, mens den sidste 
ledetråd giver det endelige svar. Hvis I ikke ønsker at kende svaret, men gerne vil have 
en ledetråd, kan I dække teksten til med et papir, som I kan flytte nedad for hver lede-
tråd. Der er 2-5 ledetråde før svaret afsløres.

OPGAVE 1
1:  Har I sat vimpelguirlanderne op i den rigtige rækkefølge? 
 Der er et romertal på hver guirlande, som indikerer rækkefølgen.

2:  Tæl antallet af bogstaver på svararket og antallet af guirlander. 
 Er der mon en sammenhæng?

3:  Har I fundet morsekoden på spillepladen? 

4:  Morsekoden er gemt i dugen på bordet.

5:  Hver guirlande svarer til et bogstav. De mørkerøde symboler er prikker og de 
 lyserøde symboler er streger.

6:  Svaret er: konfetti

OPGAVE 2
1: Find opgaveark 2, klip firkanten ud og fold det som vist i YouTube-videoen.

2:  Har I foldet æsken korrekt? Sørg for at folde æsken, så det hvide papir ikke kan ses  
 når æsken er foldet. 

3:  Bogstaverne i bunden af æsken danner et ord.

4:  Svaret er: racerbil 
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OPGAVE 3.1
1: Se på spillepladen. 

2: Find varerne på køkkenbordet. Måske de kan danne en kode?

3: Følgende varer står på køkkenbordet: Kartofler, rødbede, ymer, majs, mandler, eddi-
ke og løg.

4: Forbogstaverne fra alle ingredienserne danner et ord.

5: Svaret er: krymmel

OPGAVE 3.2
1: Se på ballonerne på opgavearket og på spillepladen.

2: I skal løse regneopgaven på plakaten med balloner på spillepladen. Find tallet, der 
skal stå ud for den grønne ballon, og dermed hvor meget chokolade, der skal i kagen.

3: Svaret er: tyve

OPGAVE 4
1: Følg eksperimentet som beskrevet.

2: Sker der ikke noget, kan I forsøge at komme mere bagepulver i posen.

3: Gør I det rigtigt, vil I opleve en lille eksplosion. Det er derfor sang nr. 51.

4: Syng sangen i March og lejr og find tallet i sangbogen (ikke spotify-versionen).

5: Svaret er: tretten 

Derfor virker det
Når eddike (en syre) reagerer med bagepulveret (en base), bliver der dannet en gas i 
form af CO2.
Du har måske eksperimenteret med den samme reaktion uden at vide det, for det er 
også udviklingen af gas, der får en kage til at hæve. Det sker, når bagepulveret reagerer 
med syre i dejen, som kan stamme fra sur mælk eller appelsinjuice.
Boblerne i en sodavand, der normalt kaldes kulsyre, er også CO2. Se her: (https://www.
experimentarium.dk/kemi/lav-din-egen-boble-bombe/)
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OPGAVE 5
1:  Find opgavearkene frem, og find ud af, hvem der skal med som gæster.

2:  Brug stamtræet til at se, hvad de hedder i familien, og få det til at passe ind 
 i skemaet.

3: Læs postkortet. Nogle fra familien er på ferie. Tjek, hvornår de er hjemme, og om  
 de kan komme med til fødselsdagen.

4:  De gæster, som kommer med til fødselsdagen, skal skrives ind i skemaet i denne  
 rækkefølge:
• Alfred
• Tobias
• Herman
• Astrid
• Thilde
• Sigrid
• Agnes

5:  Svaret er: familie

OPGAVE 6
Denne opgave er sjovest at løse, hvis deltagerne lever sig ind i mimelegen. 

De ord, der blev mimet, er:
1. Danse
2. Hoppe
3. Giraf
4. Sove
5. Ride
6. Abe
7. Løve
8. Lokkedue

Disse oversættes til tallene i skemaet, som skrives i den angivne rækkefølge i de tom-
me felter.

2: I skal ende med dette tal: 22841902

3: Overvej hvad man typisk bruger et 8-cifret nummer til?

4: Tallene er et telefonnummer I skal ringe til. Her er der indtalt en besked på telefon-
svaren om, hvilke ord I skal skrive på svararket. 
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(OBS: Spiller I spillet senere end i oktober 2022 virker telefonnummeret ikke. I kan i 
stedet for levere svaret, når deltagerne har fundet frem til den rigtige talrække. I kan 
også lave jeres egen udgave med et telefonnummer, hvor I selv kan indtale en telefon-
svarerbesked. Husk at ændre skemaet med jeres egne tal, så deltagerne ringer til det 
rigtige nummer).

5: Svaret er: 
 6.1  Danse
 6.2  Lokkedue

OPGAVE 7
Opgave 1:
konfetti

Opgave 2:
racerbil

Opgave 3:
3.1 krymmel 
3.2 tyve

Opgave 4:
tretten

Opgave 5:
familie

Opgave 6:
6.1 danse
6.2 lokkedue

Opgave 7
Løsning: Tillykke I klarede det

 


