
Spilleregler for vendespil, brætspil og bankospil 

Vendespillet spilles som ethvert andet vendespil. I nulte klasse kan man lave to brikker af hver 

tegning og spille uden ordbræt, men kun med brættet med tegninger. 

Så kan man øge sværhedsgraden i første og anden klasse, som det nu passer efter børnenes behov 

og kompetence. 

 

Tema-spillene består af to spillebræt – det ene med tegninger, det andet med det engelske ord i 

felterne; 4 spilleplader samt et vendespil med 2x20 brikker. På den ene brik er en tegning, og på 

makkerbrikken er der et udsnit af den tegning og hvad tegningen forestiller, skrevet både på dansk 

og på engelsk. 

Eksempel:         

Vendespillet spilles som ethvert andet vendespil, blot skal man læse ordene på ord-kortene højt. 

Der kan være fire med i spillet med spillebræt og plader. Hver spiller får en plade med tegning af 

noget, som hører temaer til, som fx beklædning, dyr, hjemmet, højtider – indtil videre (august 2018) 

er der lavet spil om disse temaer samt om mad/måltider. 

Læg kortene fra vendespillet med tegninger af tilhørende genstande/dyr ud på bordet imellem jer 

med spillepladen i midten. Se eksemplet her på billede med spil om hjemmet: 

 

Den der slår det højeste tal på terningen, begynder spillet. 

Stå på Start. Hop det antal felter frem som terningen viser. Man kan ikke lande på et felt, hvor der 

står en brik i forvejen, men lander så på det næste felt. Find det kort på bordet, som passer til 

tegningen på feltet og læg kortet på den plade, som passer bedst. Nogle af kortene kan passe flere 

steder, undertøj, fx, kan passe til alle årstider og potteplanter kan man have i alle rum i hjemmet. 

Det gælder om at få flest kort på sin plade, så hvis man kan argumentere for, at kortet kan anvendes 

på egen plade, er det tilladt at beholde kortet selv, men hvis man fx lander på feltet med et toilet, 

skal kortet lægges hos den, som har pladen med badeværelset. Spillet om mad giver flest 

valgmuligheder, mens spillet om højtider giver færrest valgmuligheder. 

Spillet med tegninger i felterne er for nybegyndere, og 

når børnene har lært ordene fra vendespillet, kan de 

øve sig med spillebrættet med ordene. 

  



Når man lander på et felt, hvor kortet allerede er lagt ud på en plade, tager man kortet fra denne 

plade og lægger det tilbage på bordet. Man kan altså ikke være sikker på at kunne beholde sine 

kort. 

Hvis man lander på et felt, som kan passe til ens egen plade, fx lander på feltet med potteplanten og 

man allerede har potteplanten på ens plade, må man vælge et andet kort, som passer til det værelse, 

man har. Et toilet til badeværelset, fx, hvis man sidder med pladen med badeværelset på, eller et 

komfur, hvis man har pladen med køkkenet.  

For at komme ud af spillet, skal man lande på feltet ”END” – og må altså hoppe frem og tilbage, 

indtil man rammer feltet. Dette kan gøre spillet ret langvarigt, men omvendt giver det også flest kort 

i spil. Her må man prøve sig frem. 

Den der kommer først ud af spillet, får 4 point, som bliver skrevet ind i pointregnskabet. Nummer 

to, som går ud af spillet, får 3 point, nummer tre får 2 point og nummer fire fået 1 point.  

Først når alle er gået ud af spillet, tælles kortene på ens plade. Det kan godt tænkes, at man har 5 

kort på sin plade, når man går ud som én af de første, men nogle af kortene kan sagtens nå at blive 

fjernet i slutspurten. 

Man får et point for hvert kort man har på sin plade, når spillet er helt slut. De to tal lægges nu 

sammen og man finder en vinder. 

Fx kan den spiller, som kom først ud af spillet og fik 4 point, risikere kun at have 2 kort på sin 

plade, og får derved 6 point, mens den spiller, som gik ud næst sidst og får 2 point for det, måske 

har fem kort og får derved tilsammen 7 point, og bliver altså vinderen. Hvis der er stemmelighed, er 

det antallet af kort på ens plade, som afgør vinderen. 

Point-tælle-skema: 
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Man kan slutte spillet af med at lægge alle kortene på pladerne, så det ender med at blive korrekt. 

Se eksemplet her: 

 

Stue: Fladskærm, lænestol, sofa, bord, plante 

Køkken: køkkenrulle, kop, kaffemaskine, komfur, gryde 

Soveværelset: seng, natbord, klædeskab, seng, hylde 

Badeværelse: håndklæde, håndvask, tandbørste, toilet, 

skraldespand 

De kort, som kunne ligge anderledes og alligevel få kabalen 

til at gå op, er fx plante i soveværelse og hylde i stuen. 

I spillet med dyr og mad er der meget mere, som kan være 

forskellige steder, og i spillet om højtiderne meget lidt, som 

kan være mere end et sted. 



Bankospil: Børnene får hver sin plade og den voksne råber op, og efterhånden som børnene får lært 

ordene, råber de selv op. Man kan vælge, om man vil tage kortene fra tegning-bunken eller 

ordbunken.  

Sværhedsgraden kan øges fra nulte klasse uden ord-kort, i første klasse med det danske ord og i 

anden klasse med de engelske ord. 

 

Spørgsmål til spillet kan stilles til mig på alexandra.moysey@gmail.com 

Jeg modtager også gerne tips til temaer, som jeg kan lave plancher og spil om.  
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