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Vende-spil
Her finder du spillekort til vende-spil om dyrene i Tanzania

Tekst: Janne Bak-Pedersen
Fotos: Unsplash.com / Helle Høeg

Vende-spil kan spilles fra tre år
og op, og af to til flere spillere.
Print dine kort på kraftigt papir/
karton og klip dem ud enkeltvis.
Laminer dem eventuelt.

Regler:
Alle kort lægges spredt ud på
bordet med bagsiden opad. Den
første deltager/hold vender to
kort, er de forskellige, lægges de
ned på samme plads som man tog
dem, og turen går til den næste
deltager/hold. Vendes to ens kort,

er det et stik, der lægges ved den
heldige deltager eller hold, som
så må vende to nye kort, før turen
går videre.
Lad dig evt. inspirer til andre
måder at spille vendespil på her
http://spillereglerne.dk/memoplus-vendespil/

GIRAF

VILD
HUND

ELEFANT

Giraffen kan blive op til 6 meter
høj, og sover kun ca. ½ time i
døgnet.

Den vilde hund jager i flokke.
Løber deres bytte træt.

Elefanten er landjordens kæmpe.
Kan veje op til 6000 kilo.

GEPARD

NÆSEHORN

BØFFEL

Geparden er hurtigst af alle dyr.
Kan løbe op til 120 km/t. Når fra
0-100 km/t på 3 sek.

Næsehornet er savannes
temperamentsfulde tank.

Bøflen er en slags ko, men den kan
ikke tæmmes. Lever op til 1000 i
samme flok.
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VORTESVIN

SURIKAT

ZEBRA

Vortesvinet løber med halen lige
op i luften som en antenne.

Surikatten Timon synger i ”Løvernes Konge”: Hakuna Matata? Det
betyder: Ingen bekymring.

Ingen ved rigtig hvorfor Zebraen
har sine pyjamas-striber. Men flot
er den.

KROKODILLE

FLAMINGO

FLODHEST

Vidste du at krokodillen lægger
æg?

Flamingoen får sin flotte farve fra
de krebs, og alger som den spiser.
Uden dem var den hvid.

Flodhesten er et farligt dyr. Kan
klippe en krokodille over, med et
klap med kæberne.

LØVE

ABE

GNU

Simba betyder løve på Swahili,
sproget i Tanzania. Savannes
konge.

Aber kan være meget nysgerrige.
De lever sammen i flokke.

Gnuer rejser hvert år meget langt,
i kæmpe flokke for at finde føde.

LEOPARD

STRUDS

FUGL

Leoparden er med sine pletter
meget god til at skjule sig i buskene.

Strudsen er verdens største fugl og
kan ikke flyve.

Mange af Tanzanias fugle har bare
de vildeste og klareste farver.
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