
Hur ser din perfekta vårdag ut? Var är du och vad gör du?
Är du en vår-, sommar-, höst- eller vintermänniska?
Om du kunde bli av med en av de fyra säsongerna, skulle du vilja det? I så fall vilken?
Vilken vårstädningssyssla behöver mest desperat göras hemma hos dig?
Har du gjort ett bra aprilskämt mot någon på första april?
Gillar du våren? Varför eller varför inte?
Vad är nummer ett på din "vårbucketlist" som du absolut skulle vilja göra?

Känns våren annars som vuxen än då du var barn? 
Vilka uteaktiviteter gillade du som barn på våren? Spela kula, hoppa hopprep…
Vilka fjärilar brukar du upptäcka först?
Brukar du drabbas av vårtrötthet? 
Hur klär du dig helst under våren?
Läser du om vårmode i tidningar? Köper ny jacka, hatt, nya skor?
Vilka utomhusaktiviteter gör du gärna på våren?
Är det någon högtid eller temadag som du gillar extra mycket under våren? 
Brukar du grädda våfflor på våffeldagen?
Har du någon favorit vårhelg då du brukar göra något särskilt? 
Har du några särskilda påsktraditioner? Skickar du påskkort?
Har du varit utklädd till påskkärring eller agerat påskhare?
Brukar du grilla korv på Valborgsmässoafton?
Köper du majblomma? Sparar du dem i en samling?

Brukar du ha Pelargoner? Övervintrar du dem?
Brukar du unna dig Tulpaner? Vilken färg gillar du bäst?
Om du kunde odla vad som helst i en trädgård, vad skulle det vara?
Brukar du vårstäda? Vädra garderoben? Byta gardiner? Gillar du det? 
Varför städar vi och gör oss av med saker under våren?
Dags för vårstädning. Vilka tre ägodelar är det dags att säga hejdå till? 

Vilket är ditt favoritminne om våren?
Har du nåt mindre bra vårminne?
Vart tycker du om att åka under våren?
Har du upplevt ”den femte årstiden” i Norrland?
Vad tycker du om att vi har sommartid? Bra? Dåligt? 
Du ordnar en vårpicknick. Vad bjuder du på?
Finns det några speciella vår-evenemang/mässor som du gillar?

  Räkna upp några vårtecken som du gillar bäst

  Vilken är din favorit vårblomma? Varför?

  Tänk på våren i termer av dina fem sinnen. Vad hör du?  
  Vad ser du? Vad luktar du? Vad smakar du? Vad känner du?
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Icebreakers tema vår  

Vad gör du en regnig vårdag?
Har du pollenallergi?
Har du någon vårsång som du gillar?
Har du något bra citat om våren?


