Borðspilið Víta
Víta er fræðilegt spurningaspil um aðalgreinar líffræðinnar en þær eru:

lífeðlisfræði, dýrafræði, erfðafræði, örverufræði, vistfræði og grasafræði. Spilið
er aðallega ætlað framhaldsskólanemum á náttúruvísindabraut. Spilið var gert
með það í huga að hjálpa nemendum með námið og gera það skemmtilegra.
Fyrirmynd spilsins var hið vinsæla borðspil Trivial Pursuit. Spilið inniheldur 600
spurningar og skiptast þær í sex flokka. Hver flokkur inniheldur 100
spurningar. Með spilinu fylgja einnig 24 auð spjöld sem nemendur geta nýtt
sér fyrir sínar eigin spurningar.
Mesti tíminn fór í spurningagerð en í því fólst mikil heimildarvinna en leitað var
á netinu og í bókum eftir spurningum. Samdar voru síðan leikreglur sem fylgja
með spilinu. Hönnun spilsins fór fram í tölvu. Lógóið var hannað frá grunni í
adobe spark. Hönnun spilaborðsins fór að mestu fram í inkscape. Öll gögn
voru síðan send til héraðsprent þar sem spilið var prentað út.
Formið á spilaborðinu er hægt að finna hér:
http://yannig.marchegay.org/index.php/divers/72-plateau-de-trivial-pursuit
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