Gættelegen »Mysteriet om kærlighedens sprog«

I hvert felt er der to sætninger, som forældre nogle gange siger til deres børn. Læs
hvert felt, og vælg den af de to sætninger, som du bedst kan lide, og som du gerne
vil have, at din mor eller far siger til dig. Sæt så en cirkel om bogstavet ud for det
svar. Husk, at du kun skal sætte cirkel om ét bogstav i hvert felt. Når du har været

gennem alle 20 felter, så gå tilbage og tæl, hvor mange A’er, B’er, C’er, D’er og E’er,
du har sat cirkel om. Bagefter skriver du tallene ind på de blanke linjer til sidst i
spillet. Bed din mor eller far om at hjælpe dig, hvis det er for svært. God fornøjelse
med at løse mysteriet om kærlighedens sprog!
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Giv mig et knus! 			
Du er virkelig sej! 			

A
B

Jeg har en helt særlig fødselsdagsgave til dig! 			
Jeg skal nok hjælpe dig med lektierne. 			

C
D

Kom, vi tager i biografen! 			
Giv mig high five! 			

E
A

Hvor er du dygtig! 			
Har du skrevet ønskeseddel til jul? 			

B
C

Vil du hjælpe mig med at lave aftensmad? 			
Jeg kan godt lide at tage hyggelige steder hen med dig.

D
E

Giv mig et kys! 			
Du er bare den bedste! 			

A
B

Jeg har en overraskelse til dig. 			
Vi kan lave noget rigtig spændende. 			

C
D

Skal vi ikke sætte os og se fjernsyn sammen? 			
Tik! Du er den! 			

E
A

Det klarede du rigtig flot! 			
Du har fortjent en hemmelig overraskelse! 			

B
C

Du må gerne invitere dine venner med hjem.			
Lad os tage hen på din yndlingsrestaurant. 			

D
E

Kom og få et kæmpeknus! 			
Du er den dejligste unge i verden! 			

A
B

Jeg har lavet din livret. 			
Jeg tjekkede dine opgaver, og det ser virkelig fint ud!

C
D

Hvor er du sjov at være sammen med! 			
Nu kommer jeg og fanger dig! 			

E
A

Wow! Du klarede det! 			
Kig under din seng. Der ligger en gave til dig. 			

B
C

Jeg har ryddet op på dit værelse. 			
Skal vi ikke spille et spil sammen? 			

D
E

Skal jeg klø dig lidt på ryggen? 			
Du kan godt! Du skal nok klare det! 			

A
B

Hvad vil du gerne have at spise på din fødselsdag? 		
Vi kan samle din kammerat op på vej til biografen.

C
D

Jeg kan godt lide at lave ting sammen med dig.			
Du er lige til at kramme! 			

E
A

Hvordan vidste du det? Du er bare fantastisk! 			
Jeg kan ikke vente med at give dig gaven! 			

B
C

Bare rolig! Jeg skal nok hente dig til tiden. 			
Du må bestemme, hvad vi skal lave i dag. 			

D
E

Hvor mange A’er satte du cirkel om? ______
A står for fysisk berøring. Mennesker, hvis kærlighedssprog er fysisk berøring, kan
lide at få knus, kys og high five.
Hvor mange B’er satte du cirkel om? ______
B står for anerkendende ord. Mennesker, hvis kærlighedssprog er anerkendende
ord, bliver glade, når andre fortæller dem, at de er noget særligt og har gjort deres
arbejde godt.
Hvor mange C’er satte du cirkel om? _____
C står for gaver. Mennesker, hvis kærlighedssprog er gaver, har det godt, når nogen
giver dem en særlig gave eller en overraskelse.
Hvor mange D’er satte du cirkel om? _____
D står for tjenester. Mennesker, hvis kærlighedssprog er tjenester, kan godt lide,
når andre gør rare ting for dem, for eksempel at hjælpe med pligterne derhjemme eller
lektierne eller kører dem et eller andet sted hen.

Hvor mange E’er satte du cirkel om? _____
E står for tid til hinanden. Mennesker, hvis kærlighedssprog er tid til hinanden,
kan lide, når andre gør ting sammen med dem, for eksempel at se en film, gå ud og
spise eller spille et spil.
Spørg nu din mor eller far, hvilket bogstav hun eller han gættede på, du ville score
flest af. Skriv det bogstav, som hun eller han gættede, her: _____
Gættede din mor eller far det samme bogstav, som du valgte flest gange? Sæt cirkel
omkring det rigtige svar: Ja eller Nej.
TIL LYKKE! Du har løst mysteriet om kærlighedens sprog og fundet ud af, hvad dit
kærlighedssprog er. Flot klaret!

