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Aktiviteter ud fra
Aktivitetskassen
Kimsleg
Kassens indhold ligger skjult under et tæppe. Tæppet løftes og deltagerne får 1-5 min
(alt efter alder) til at se, hvad der er. Derefter lægges tæppet over tingene igen, og
deltagerne skal huske, hvad de har set. Der er flest point til dem, der husker flest ting.
!

Findeleg
Deltagerne deles i to eller flere hold. Lederen hiver en ting op af kassen og beskriver,
hvad det er, fx spisepinde. Holdene skal nu ud og finde en tilsvarende ting til det, der
blev hevet op af kassen, fx kniv og gaffel. Er det svært at finde en tilsvarende ting, må
holdet argumentere for, at deres ting ligner den ting, lederen hev op af kassen. Man
kan enten give holdene ubegrænset tid til at finde en ting eller gøre det på tid, så
deltagerne skal skynde sig. Til sidst kåres det hold, der har fundet flest ting, der ligner.
!

Vendespil
Et billede af noget i Myanmar danner par med en tilsvarende ting i Danmark.
Deltagerne deles i to hold. I den ene ende af lokalet ligger de danske vendekort, i den
anden ende ligger de burmesiske. I hver ende står der deltagere. Nu skal deltagerne
vende et kort og sende en stafet til den anden ende, der skal beskrive, hvad der var på
kortet, og den anden ende skal nu finde en tilsvarende ting og sende en stafet retur.
Kortene kan også downloades fra www.MinglabarMyanmar.dk.
!

Løb
Lav et stjerneløb, hvor deltagerne selv kan prøve tingene fra kassen. Se
postbeskrivelser. Postbeskrivelser kan også downloades fra
www.MinglabarMyanmar.dk.
!
!
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Spørgsmål
• Hvad hedder hovedstaden i Myanmar?
Svar: Naypitaw/Yangon (den gamle hovedstad).
• Hvor mange stater/regioner er der i Myanmar?
Svar: 14 stater/regioner.
• Hvilke lande grænser Myanmar op til?
Svar: Bangladesh, Indien, Kina, Loas og Thailand.
• Hvilke farver indgår i flaget?
Svar: Gul, grøn, rød og hvid.
• Hvor langt er der fra Myeik til Mandalay?
Svar: 849 miles (1366 km).
• Hvor mange indbyggere er der i Yangon-regionen?
Svar: over 5,4 mio./5.930.728 indbyggere.
• Hvad hedder de to have syd for Myanmar?
Svar: Bay of Bengal og Andaman Sea.
• Hvad hedder hovedattraktionen i Shan State?
Svar: Inlay Lake.
• Hvor ligger Inlay Lake på kortet?
• I hvilken stat er hovedattraktionen en stor guld-sten?
Svar: Mon.
• Hvad hedder Myanmars nordligste og højeste punkt?
Svar: Hkaka Bo Razi, over 19.000 fod (5800 meter).
• I hvilken stat bærer kvinden på billedet en halskæde af jade-sten?
Svar: Kachin.
• I hvilken stat bærer manden på billedet en blå hat?
Svar: Chin

