
SIDE 1BAGGRUNDSHISTORIE OG OPGAVER

(læses op af en leder eller en deltager lige inden spillet startes) 

“Godmorgen, godmorgen. Det er i dag, at det er den der dag, du ved nok,” udbrød  
Kasper til Kamille. Kamille strakte sig dovent i sengen og smilede veltilfreds ved tanken 
om, at det i dag var tvillingernes 13-års fødselsdag.

De plejede altid at blive vækket med fødselsdagssang og gaver på sengen på deres 
fødselsdag. Til morgenmad plejede de at få pandekager med is og chokoladeknapper, 
endda selvom det bare var en helt almindelig hverdag.

Kamille tyssede på Kasper og fik ham til at lægge sig i sengen, for deres forældre måtte 
da komme ind lige om lidt. De ventede længe, og til sidst kunne de endelig høre fodtrin 
på gangen ned mod deres værelse. Da døren gik op, blev begge børn helt forskrækkede. 
Det var nemlig ikke deres mor og far, men den sure nabo hr. Andersen.

Hr. Andersen hjalp nogle gange med at få tvillingerne op om morgenen, hvis deres 
forældre skulle tidligt på arbejde. Hr. Andersen trak hårdt gardinet fra vinduet og sagde 
skarpt: “Kom så ud af fjerene, I to. Vi har ikke hele dagen”. Kasper og Kamille kiggede 
forfærdede på hinanden og udbrød i kor: “Jamen, det er jo vores fødselsdag i dag”.  
Hr. Andersen kiggede surt på dem og sagde: “I skal ikke løbe om hjørner med mig.  
Se at komme i tøjet og af sted i skole”.

Da Kamille og Kasper kom hjem fra skole, var det igen hr. Andersen, som skulle hjælpe 
med lektierne, for mor og far havde begge lange aftenmøder på 
arbejdet. Selvom de protesterede højlydt, troede han på intet 
tidspunkt på, at det rent faktisk var tvillingernes fødselsdag.

Til sidst blev tvillingerne meget rasende, og de blev enige om, 
at hvis de ikke kunne få fejret deres fødselsdag, skulle INGEN 
i hele verden nogensinde igen have fejret fødselsdag. Lige 
nu er de inde på deres værelse i gang med at bygge en ond 
maskine, som skal fjerne alle menneskers  hukommelse 
om fødselsdage, så INGEN nogensinde får fejret 
fødselsdag igen – heller ikke jer, og heller ikke FDF …

… MEDMINDRE, I kan nå at fikse fødselsdagen og sørge 
for, at tvillingerne bliver fejret, inden de får maskinen 
bygget færdig.

Held og lykke!
 

Baggrundshistorien 



SIDE 2

LÆS BAGGRUNDSHISTORIEN INDEN I GÅR I GANG MED NEDENSTÅENDE OPGAVER

OPGAVE 0 : SÆT SPILLET I GANG
Find en spillebrik og placer den på fødselsdagsbarometerets opgave 1. I kan nu gå I 
gang med at forsøge at redde tvillingernes fødselsdag, inden de får bygget den onde 
maskine, der sletter alle menneskers hukommelse om fødselsdag.

Find et stopur og start tiden nu…

OPGAVE 1 : PYNT OP TIL FEST
Tvillingerne elsker, når der pyntes op til fødselsdag, og der kan næsten ikke være for 
meget pynt i stuen. De elsker især guirlander og én ting mere. 
I finder materialer til en vimpelguirlande på opgaveark 1. Rækkefølgen af guirlandens 
ark er ikke tilfældig. Se om I kan finde den rigtige rækkefølge. Måske I kan finde frem 
til, hvilken anden slags pynt, tvillingerne elsker?
Klip evt. guirlanden ud og hæng den op, så den pynter flot i lokalet.
(Hvis I har adgang til mere pynt, kan I begynde at pynte op med det nu og under resten 
af spillet.) 

MATERIALER: 
• Opgaveark 1
• Sakse (flere spillere kan klippe på samme tid)
• Snor
• Tape (til at hænge guirlanden op)

 

Opgaver 
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OPGAVE 2 : LAV EN FØDSELSDAGSGAVE
Tvillingerne havde glædet sig til alle de gaver, de skulle have på deres fødselsdag. 
Det er derfor vigtigt, at I laver en flot gave til dem. Når I har løst opgaven, kan I se, 
hvad tvillingerne får i gave. 
Find opgaveark 2 og klip firkanten ud. 
Se filmen først så I kan se, hvordan firkanten skal foldes, 
så det bliver til en æske. 
Filmen finder I ved at scanne QR-koden.
Hvis I har nok tid og mere A4 papir, kan alle folde en æske 
og lave flere gaver.

MATERIALER: 
• Opgaveark 2 
• En saks
• Evt. gavebånd, så I kan lave en flot gave 
• Evt. et A4 ark til alle

OPGAVE 3 : LAGKAGEN
Tvillingerne elsker lagkage, så sådan én skal i lave. 
Først skal I finde den hemmelige ingrediens på spillepladen og skrive den ved 3.1 på 
svararket .
Desværre er der sket noget med opskriften, så det ikke er til at læse, hvor meget I skal 
bruge af de forskellige ingredienser. Svaret viser, hvor mange gram chokolade, der skal i 
lagkagen. Skriv svaret ved 3.2 på svararket

MATERIALER: 
• Opgaveark 3

OPGAVE 4 : FØDSELSDAGSSANG
Tvillingerne elsker at synge, og de skal selvfølgelig have sunget deres yndlingssang på 
dagen. Mon I kan finde frem til, hvad det er for en? Løs opgaven på opgaveark 4 for at 
finde den rigtige sang.
I skal bruge noget for at løse denne opgave. Følg snoren fra bamsen for at finde ud af, 
hvad det er. 
Syng den sang, I kommer frem til. Der indgår et tal i sangteksten. Skriv tallet ind i 
 svararket.
PS. Kender I ikke sangen? Så kan I finde den på Spotify. Den findes i to versioner, én 
hvor der synges og én kun med musik.

MATERIALER: 
• Opgaveark 4
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OPGAVE 5 : GÆSTER
Ingen fest uden gæster. Derfor skal der selvfølgelig også inviteres gæster til 
 tvillingernes fødselsdag, så de kan få en ordentlig fejring.
Hvem kommer til tvillingernes fødselsdag? Find ud af det, og udfyld svararket med  
det rigtige ord.

MATERIALER: 
• Opgaveark 5A og 5B

 

OPGAVE 6 : UNDERHOLDNING
Tvillingerne elsker god underholdning, så det skal der selvfølgelig også være til deres 
fødselsdag.
Del holdet i to, og stil jer med tilpas afstand. 
Hold A får udleveret opgaveark 6A og skal, uden at tale, mime 8 ord i en bestemt 
rækkefølge. 
Hold B får udleveret papir B og skal gætte det, de andre mimer, og skrive det i 
svarfeltet på opgaveark 6B.

MATERIALER: 
• Opgaveark 6A og 6B

 

OPGAVE 7 : AFSLUTNINGEN
Tiden er meget fremskreden. Løs opgaven, og find ud af, om I redder tvillingernes 
fødselsdag i tide.
Sæt bogstaverne fra svararket i rækkefølge.
Når opgaven er løst, kan I stoppe tiden og skrive jeres tid på spillepladen.
Del gerne tiden samt et holdbillede på Facebook eller Instagram. 
Brug hashtags #fdferne #fdf120

MATERIALER: 
• Svararket


