
DUFT - MEMORY

Memory betyder hukommelse. Vores hjerne er rigtig god til at lagre alt hvad vi oplever og lærer. 
Vi kan senere hente disse oplevelser eller lærdom frem igen og bruge dem i en anden 
sammenhæng. Derfor har vi udviklet en MEMORY Leg med Sanse Kit Kassen - DUFT. 
Legen handler om at finde en makker. Det kan være en duftmakker, en bogmakker, en 
temamakker

Hvordan kan Dufte-Memory komme i spil hos dig?

Der skal bruges en Sanse Kit Kasse - duft og så er du allerede godt igang.
Vi vil give nogle bud på hvordan du kan lave nogle stationære MEMORY lege, hvilket vil sige at du 
har et bord hvor du har det hele samlet. Men også nogle fleksible MEMORY lege som kan foregå 
rundt på biblioteket/klasselokalet eller i et udvalgt område.

STATIONÆR OG/ELLER FLEKSIBEL

Duftemakker: 
Det skal du bruge: Hele krydderier, Sanse Kit Kassen-DUFT har resten
Spørgsmål: Find det stødte krydderi som passer med det hele krydderi
Eksempler
• Hel vanillestang op i mod vanillepulver/vanillesukker
• Hel hvid peber op i mod stødt hvid peber
• Hele kardemomme frø op i mod stødt kardemomme

STATIONÆR 

Det skal du bruge:                                                                                                                                
1 Bord, 6 stk. bøger, 6 stk. dufte. Evt. frisk frugt, grøntsager, grene, naturmaterialer, hvis det skal 
være lidt ekstra en dug.      

Spørgsmål: Står duftene på den rigtige bog?                                                                                                                    

Find bøger hvor: titel, billeder, indhold, farven eller noget helt fjerde passer til de udvalgte 
dufteglas. eks. sæt de udvalgte dufte på et bord.

 __________________________________________________________________
NordiskNaturligvis er udviklende oplevelser med mad og madglæde til dig og dem, du har ansvaret for. Vi spidser 
læberne og kysser sanserne vågne med spiselige innovative produkter. Vi serverer ideer og koncepter, som øger 
bevidstheden om hvordan vores mad kommer fra jord til bord, hvordan mad giver os sundhed, trivsel og livsglæde – men 
mest af alt: Hvorfor det er sundt at lege med maden!
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STATIONÆR OG/ELLER FLEKSIBEL

Anvend eksempelvis den nordiske kasse, vælg nogle dufte ud og sæt dem på bordet eller placer 
dem spændende steder i rummet. Spørgsmål: Find duften og en bog-makker, se eksempler her:

Nordisk DUFT Parres med eksempelvis 
nedenstående

Ekstra, som kan ligge 
ved aktiviteten

Birkeblade • Bog eller titel om birketræer 

• Bog forside med birkeskov

• Nordens træer

• Birkebark

• Vase med birkegrene

• Et stykke birketræ

Sennepsfrø • Bog med et billede af en 
sennepsmark 

• Bog med en helt gul forside

• Bog med sennep i titlen

• Glas med sennep

• Pose med fiskesennep

Tørret løg • Bog eller titel med løg 

• Forsidebillede af løg 

• Et frisk løg

• Syltede løg i et glas

Kamille • Bog om en pige der hedder 
Kamille

• Bog om nordisk flora og fauna

• Bog om alternative urter

• En forårsgren

• Erantis eller 
sommerblomst

Fennikel • Bog eller foto af frisk fennikel 

• Krydderibøger 

• Glas med konge af Danmark 
bolcher

• Et frisk fennikel

 __________________________________________________________________
NordiskNaturligvis er udviklende oplevelser med mad og madglæde til dig og dem, du har ansvaret for. Vi spidser 
læberne og kysser sanserne vågne med spiselige innovative produkter. Vi serverer ideer og koncepter, som øger 
bevidstheden om hvordan vores mad kommer fra jord til bord, hvordan mad giver os sundhed, trivsel og livsglæde – men 
mest af alt: Hvorfor det er sundt at lege med maden!
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Nordisk DUFT Parres med eksempelvis 
nedenstående

Ekstra, som kan ligge 
ved aktiviteten

Hyldeblomst • Bog med HYLD i titlen (ex. 
Hyldemor eller Hylda) 

• Saftbog eller syltebog 

• Bog med billede af 
hyldeblomster eller bær

En flaske hyldebærsaft

 

 __________________________________________________________________
NordiskNaturligvis er udviklende oplevelser med mad og madglæde til dig og dem, du har ansvaret for. Vi spidser 
læberne og kysser sanserne vågne med spiselige innovative produkter. Vi serverer ideer og koncepter, som øger 
bevidstheden om hvordan vores mad kommer fra jord til bord, hvordan mad giver os sundhed, trivsel og livsglæde – men 
mest af alt: Hvorfor det er sundt at lege med maden!

God fornøjelse med din nye

Sanse Kit Kasse-Duft

Du kan bestille lige
Her

Bestiller du inden 1. april 2011
Får du et særligt premiere tilbud
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