
Introduktion 
Vandspillet kan spilles fra 6 år og opefter og det kan spilles af 
2-4 personer. Spillet tager omkring 30-40 minutter.

I rollen som vandhelte bevæger I jer gennem vandkredsløbet 
og samler så mange dyrebare dråber som muligt, mens I 
løser spørgsmål om vand og investerer i vandprojekter, der 
er med til at redde verden.

I basisudgaven medfølger:

▪ Spilleplade 
▪ 9 Stjernekort
▪ 9 Juniorspørgsmålskort  
▪ 9 Seniorspørgsmålskort  
▪ Dyrbare dråber (point)
▪ Pengesedler 
▪ Ark med brikker, terning og projektmærker
▪ 8 projekter

I finder flere spørgsmålskort, stjernekort og projekter på 
enverdenmedvand.dk. 

Spillets indhold er bygget op omkring temapakkerne på 
enverdenmedvand.dk. Her finder I svar på 
juniorspørgsmålene til de forskellige temaer.

I bestemmer selv hvilke temaer, der skal være med i spillet. 
Men det er sjovest, når der spilles med flere temaer. Der 
kommer løbende nye temaer på enverdenmedvand.dk

God fornøjelse.



Forberedelse
Skal bruges:
Evt. 2 ”rigtige ”terninger
Evt. pap til at klistre under spillepladen
Evt. mælkelåg til brikker

Første gang: 
Klip alle kort, penge og dyrbare dråber ud. 
Tape evt. spillepladen sammen eller lim den på et stykke 
A3 karton. 
Du kan evt. laminere spillepladen. 
Klip spillebrikkerne ud og lim dem evt. på mælkelåg.
Klip terningerne ud og fold dem sammen. 

Før hvert spil 
Vælg hvilke temakort der skal være med i spillet.

Placer projektmærkerne (hjerterne) på pladen så de 
ligger på de felter, der passer til.  

Giv hver deltager 5 dyrebare dråber og 1.500 kroner.

Stil dråbebrikken på pilen udfor startfeltet på ydrebanen. 
Dråbebrikken bruges til at markere spilletiden.
Hver gang en spiller passerer START, flyttes  dråbebrikken 
et felt fremad på ydre banen. 

Spillets gang og regler 
Deltagerne stiller deres brik på start og bliver enige om, 
hvem der skal begynde. Spillet fortsætter derefter i urets 
retning.
Når det er din tur kaster du begge terninger og flytter 
din brik lige så mange felter frem, som terningernes øjne 
viser. Når du har fulgt anvisningerne på det felt, som du 
lander på, så går turen videre til næste deltager. Hvis du 
har slået 2 x 6er må du slå en ekstra gang.



Startfeltet
Hver gang du passerer START, får du 200 DKK fra fælleskassen. 
HUSK at  flytte vanddråben en pil frem i vandkredsløbet, hver 
gang en spiller passerer START.

Spørgsmålstegn.
Når du lander på spørgsmålstegnet, så trækker du et 
spørgsmålskort. Svarer du rigtigt på spørgsmålet, så får du 5 
dyrbare dråber. Det er nu den næstes tur. Svarer du forkert, så 
må du vente til det bliver din tur igen. Så får du et spørgsmål 
igen. Du må først slå videre, når du har svaret rigtigt på et 
spørgsmål. Hvis du ikke har svaret rigtig efter 3 runder, kan du 
vælge at købe dig fri for 10 dyrbare dråber. 

Stjerne. 
Når du lander på en stjerne skal du trække et stjernekort og 
gøre det, som står på kortet. Stjernekortne er baseret på 
EnVerdenMedVand.dk´s tre overordnede opfordringer; drik 
vand, pas på vandet og støt vand i verden. 

Hjerte. 
Når du lander på et hjerte, så har du mulighed for at investere i 
det  vandprojekt, som du lander på. 

Det går du ved at vælge et projekt , tage projektmærket på 
pladen og betale  500 DKK til fælleskassen, som det koster at 
starte et projekt op. Til gengæld modtager du som belønning 
for din investering 10 dyrbare dråber fra fælleskassen. 

Når du lander på et projekt, som en af de andre deltager har 
investeret i, så skal du give projektet et økonomisk bidrag. Det 
mindste bidrag du kan give er 200 kr. Til gengæld modtager du 
3 dyrbare dråber for hver 200 kr. du bidrager med. 

PS. Ønsker I en nemmere udgave med de allermindste børn, så undlad 
projektkortene og spil med, at man må slå en ekstra gang, når man lander 
på et hjerte.

Hvem vinder?  
Når vandråben er i mål, så er spillet slut. Deltagerne veksler nu 
sine penge til dyrbare dråber. Du får 1 dyrebar vanddråbe for 
hver 100 kr. seddel. Tilslut tæller hver spiller sine vanddråber. 
Den spiller der har flest vanddråber har vundet spillet. 


