
TIPSRUNDA Under vägen hittar du några 

utmaningar! Lycka till! 



1.LÖS GÅTAN

A man is looking at a photograph of someone. His friend asks who it is. The man
replies, “Brothers and sisters, I have none. But that man’s father is my father’s son.”
Who was in the photograph?

His son



2.VILKA FÄRGER SER DU?
Säg så fort du kan färgerna på 
ovanstående text, från vänster till höger, 
oavsett vad som skrivs. Ta tid och be din 
kompis att räkna fel. 





3. OBAMA BILDEN 
Vi lever i en konstig värld där massmedia bombar oss med 
falsk information bla om hur våra kroppar ser ut. Det är inte 
alltid den där perfekta magen är så perfekt som på bilden 
säger.

Är det något konstigt i den här Obama bilden?

Om ditt svar var "den är
upp och ner" såg du inte
nog noga! Ögonen och
munnen är inte. Om du
vänder på bilden ser han ut
så här:



4. SLÅ CIRKELN

Hitta tre stenar.

Kasta stenarna från märket.

Slå den runda cirkeln genom att träffa så många

du kan! ;)



5. LÖS GÅTAN

Fourteen of the kids in the class are girls. Eight of the kids wear blue shirts. Two of the
kids are neither girls or wear a blue shirt. If five of the kids are girls who wear blue
shirts, how many kids are in the class?

19



6. TA EN BUFF OCH KRYSA DITT NAMN

Efter det utmanar vi dig att ta en kreativ bild som bär buff och skicka den till
delgado.anacarolina@gmail.com med ditt namn och klubb om du vill vara en del av
#konfirmationsällenbuffchallenge! Dina konfa ledare kommer senare att rösta och de
mest kreativa vinner fina priser! Vi kommer att publicera bilden i instagram highlights.
Lycka till



7. NAVY SEALS FITNESS SIT UP REQUIREMENTS

Kan du göra mer än 50 sit ups (som visas på bilden) på mindre än 2 minuter? Det är
flottans minimikrav.

Du får be en kompis hålla fast 
fötterna om du vill!

2 minuter!



8. KAN DU RITA FIGUREN?

Du får inte ta pennan från papperet och du kan inte passera två gånger på samma
plats (du får bara korsa på samma plats) vilka figurer kan du göra?


