Spilleregler til brætspillet om de 17 verdensmål
Spillet er et brætspil for 2 – 5 personer.
I kan også spille på hold á 2 mod hinanden.
I skal bruge en terning og en spillebrik per person eller hold.
Man kaster terningen og flytter sin brik det antal øjne, som terningen viser.
Hvis man lander på et verdensmål, skal man læse, hvad det betyder.
Den spiller eller det hold, der først når i mål har vundet.
I kan spille med, at man skal lande præcis i målfeltet, så man skal rykke tilbage, hvis man har ubrugte øjne på
terningen.
I kan selv lave nye regler, I skal bare være enige med dem, I spiller med. Man kan ikke ændre reglerne, når
man er i gang med et spil.
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Afskaf fattigdom
Din familie støtter UNICEF, slå et ekstra slag.
Stop sult
I spiste rester i går, ryk tre felter frem
Sundhed og trivsel
Du er blevet syg, vent en omgang
Kvalitet i uddannelsen
Du har lært meget i skolen i dag – ryk to felter frem
Ligestilling mellem kønnene
Drengene ville ikke lege med pigerne, ryk tre felter tilbage
Rent vand og sanitet
Du drikker altid vand fra hanen, slå et ekstra slag
Bæredygtig energi
I glemte at slukke lyset i klassen, da I gik til musik, ryk fire feter tilbage
Anstændige jobs og økonomisk vækst
Din mor har fået nyt arbejde, ryk to felter frem
Industri, innovation og infrastruktur
Bussen var forsinket, vent en omgang
Mindre ulighed
Du gav penge til Danmarksindsamlingen, ryk tre felter frem
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi bor i en god by, ryk tre felter frem
Ansvarlig forbrug og produktion
Du smider ting ud, som andre kunne have brugt, vent en omgang
Klimaindsats
Du huskede ikke på at sortere affaldet, vent en omgang for at sortere affaldet
Livet i havet
I har samlet affald ved stranden, ryk tre felter frem
Livet på land
I har samlet affald i skoven, ryk tre felter frem
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
I har arbejdet med klasseregler fem felter frem
Partnerskab for handling
I udstiller jeres arbejde og fortæller om de 17 verdensmål, ryk i mål.

