
Vilket datum infaller halloween?

1   31:a oktober
X   1:a November
2   30:e november

Gå som en zombie till nästa fråga
 
 

Fråga 1



Läs frågan högt med spöklik röst

Från vilket land härstammar högtiden
halloween?

1   USA
X   Irland/Skottland
2   Mexiko

 
 
 
 

Fråga 2



När började man fira halloween i Sverige?

 1   80-talet
 X   90-talet
 2   00-talet

Du får enbart backa till nästa fråga
 

Fråga 3



Varför började kelterna klä ut sig i spökkostymer
och tända ljus och lyktor?

 
1   För att årstiden var så mörk
X   Man tyckte att november var en sån tråkig   
 månad
2  Man ville skrämma de döda som man trodde
återupplivats

 
 

Man får bara hoppa till nästa fråga, men ni får
hoppa precis hur ni vill.

 

Fråga 4



Vad är de vanligt att göra lyktor av under
Halloween?

 
1   Pumpor
X   Vattenmeloner
2  Lera

 
 

Möter ni någon under promenaden till nästa
fråga, så låter ni som ett spöke.

 

Fråga 5



Vad säger man på engelska när du knackar på
hos grannarna under halloween?

 
1   Toy´s R us?
X   Track or field?
2  Trick or treat?

 
 

Efter varje 50:e steg måste ni säga ert namn på
ett spöklikt sätt

 

Fråga 6



Vilken högtid brukar lätt blandas ihop med
halloween?

 
1   Kyndelsmässoafton?
X   Allhelgonadagen?
2   Första advent?

 
 

Ta er till nästa fråga på ett udda sätt
 

Fråga 7



Vad är åldersgränsen i USA för att gå på bus eller
godis?
1   12 år?
X   15 år?
2   18 år?

 
 

Ta er till nästa fråga som om du vore en
idrottslärare

 

Fråga 8



Varför firar vi svenskar halloween på fel datum?

1   För att det ska hinna bli mörkare ute?
X   Vi vill fira på en helg?
2   Det är viktigt i Sverige att vi firar halloween vid
fullmåne?

 
 

Säg fullmåne baklänges efter var 50:e steg till
sista frågan

 

Fråga 9



Varför är många skeptiska till att fira halloween?

1   Det är farligt att skrämma gamla människor?
X   Barnen äter för mycket godis?
2   Det är en högtid som får oss att handla extra
mycket i onödan?

 
 

Mellan varje fråga har ni fått en uppgift. Välj en av
de nio som ni redan gjort när ni går tillbaka till er
samlingsplats.

 

Fråga 10


