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Dageløkke Skov 

Den virtuelle legeplads i Dageløkke Skov 
 
Spillene er målrettet familier med børn, og er med til at give skovturen en ekstra dimension 
fordi der er mulighed for et legestop på vejen. Spillenes indhold varierer fra det helt simple 
hvor man blot skal finde og aktivere punkterne, til at man skal kunne regne lidt, træffe det 
rigtige valg ud fra et billede eller svare på spørgsmål, til at man i boksespillet fysisk skal i 
virtuel boksekamp for at få point.  Der er 6 spil at vælge i mellem, så kom flere gange og 
prøv dem alle! 
 
Du skal bruge en smartphone med GPS for at få adgang til de forskellige spil. Spillene 
downloades via et sms link/en QR kode, som du finder på den røde pæl ved startstedet i 
skoven. Se kort nedenfor. Du kan også hente spilappen på www.playingmondo.com  
Appen er gratis, men man skal logge ind med en e-mailadresse og et kodeord.  
 
Det koster almindelig SMS takst at få linket tilsendt. Alt afhængig af din aftale med din tele-
operatør, koster det noget at downloade programmet, hente billeder og afspille lydfilerne 
undervejs i spillene. 
 
For alle spil gælder, at du på din telefon får se et kort over området med en markør der vi-
ser præcis hvor du befinder dig. Derudover er der en række virtuelle poster markeret med 
forskellige ikoner afhængig af hvilket spil du vælger. Nu skal du blot følge anvisningerne og 
bevæge dig hen til de markerede punkter, hvorefter  lyd og billede dukker op på telefonen. 
 
Tip Brug telefonens zoom funktion flittigt. Zoom ind jo tættere på posten du kommer og 
 zoom ud igen for at få overblik når du skal finde næste post. 
 



Beskrivelse af de forskellige spil 

 

 

 

 

 

Skattejagten 
Skattejagtspillet er en virtuel skattejagt, hvor det gælder om at 
samle flest mulig guldmønter på kortest mulig tid, uden at løbe 
ind i en af de virtuelle tyveknægte som vil stjæle skatten fra dig. 
Er du rigtigt god til at samle guld, dvs. du kommer over 26 points, 
så får du chancen for at hente krukken med guld for enden af 
regnbuen 

 
Jagten på kødben (Hundespillet) 
Du befinder dig i hundeparken og skal hjælpe den lille hunde-
hvalp Fido med at samle kødben. Men i parken er der også en 
stor glubsk hanhund som Fido helst skal undgå - så vær vaks, og 
pas også på så du ikke glider i dens lorte. 

 
Den lille professor 
Kan du regne den ud? I regnespillet ”Den lille professor” skal du 
hurtigst mulig opnå 21 point. Der er både positive og negative tal i 
omløb, så du skal både indsamle og prøve at beregne hvordan 
du nemmest ender på facit. 

 
Svampespillet 
Du skal ud og plukke svampe, men du skal kun plukke dem du 
mener er mulige at spise uden at blive syg og dårlig. Hvis du 
kommer til at plukke en "giftig" svamp - så dør du.  

Boksespillet 
I boksespillet skal du ud og bokse mod kendte boksere så som 
Mikkel Kessler, Mohammed Ali og Mike Tyson. Du får point for 
hver sejr. Hvis du opnår 20 point i de indledende runder, så får du 
bokse finalekampen og kan blive kongen i boksearenaen. Pas på 
at du ikke smider telefonen væk i kampens hede.  

 
Bryd koden 
Du skal bryde 4 forskellige koder ved at aktivere posterne i den 
rigtige rækkefølge. Inden hver kode får du forklaret hvad kriterier-
ne er for at løse gåden. Opgaverne i bryd koden starter og slutter 
ved at du stiller dig på det grønne ikon (se billedet) som i spillet 
kaldes et matrixpunkt. 

 


