TRÄDET BRINNER, MÅSTE BYTA

HOHO

TRÄDET BRINNER,
MÅSTE BYTA
En lekdeltagare står på mitten och har inget bo. Han eller hon
ropar: ”Trädet brinner, måste byta!”. De lekdeltagare som står
i bona byter bo, och den som står i mitten försöker få ett av
bona. Den som blir utan bo får ropa nästa gång.
Redskap:
Bon av till exempel träkubbar eller bilringar. Ett bo mindre än
antalet lekdeltagare.
Alla deltagare får ropa i tur och ordning.

HOHO
En lekdeltagare är uggla och resten är möss. Mössen står
bakom linjen och ugglan står mitt i lekområdet. Ugglan
ropar: ”Hoho” och mössen börjar springa till andra ändan av
lekområdet. Ugglan försöker fånga mössen och de som blir
tagna blir nya ugglor. Fortsätt leken tills alla möss har blivit
fångade.
Alla deltagare får ropa i tur och ordning.

TROLLET

DJURLEKEN

TROLLET
En av lekdeltagarna är trollet. De andra står bakom linjen och
trollet står mitt i lekområdet. Trollet ropar: ”God dag barn” och
barnen svarar: ”God dag trollet”. Trollet säger: ”Kom hit barn”
och barnen frågar: ”På vilket sätt?” Då berättar trollet hur
barnen ska röra sig, till exempel hoppa, springa, gå på huk och
så vidare.
Trollet hittar på hur barnen ska röra sig.
Alla deltagare får vara troll i tur och ordning.

DJURLEKEN
En lekdeltagare ska fånga de andra och står bakom
linjen, medan de andra står i andra änden av lekområdet.
Lekdeltagarna funderar tillsammans på vilket djur de vill
föreställa. Lekdeltagarna går fram till fångaren och visar
tillsammans en pantomim av djuret. Fångaren försöker gissa
vilket djur de andra föreställer. När fångaren gissar rätt djur
börjar lekdeltagarna springa tillbaka till andra änden av
lekområdet. Fångaren försöker fånga en deltagare, som får
fånga nästa gång.
Barnen hittar själva på djuret och funderar på hur det
rör sig.

FÅGELTAFATT

TUGGUMMI–SLICKEPINNE–GLASSBOLL

FÅGELTAFATT
En lekdeltagare är kullare och de andra springer undan. När
kullaren rör vid en annan deltagare, ska denna gå ner på huk
och sträcka ut armarna som vingar. En annan fri deltagare kan
rädda genom att sätta sig på huk på den tagnas vinge. Alla
som vill får vara kullare i tur och ordning.
Alla får vara kullare och i tur och ordning och alla får
rädda dem som har blivit tagna.

TUGGUMMI–SLICKEPINNE–
GLASSBOLL
Lekområdet är indelat i tre delar med hjälp av linjer. Vid varje
linje står en lekdeltagare med en bild i handen. De andra
lekdeltagarna står i änden av lekområdet. En av dem som har en
bild i handen ropar. Han eller hon ropar ”slickepinne” och barnen
springer till rätt bild och står på ett ben med armarna som en
ring ovanför huvudet. När barnen kommer till tuggummibilden
hoppar de jämfota på stället och vid glassbollen går de ner på
huk som en liten boll. Låt olika barn hålla i bilderna och ropa.
Barnen har själva ritat bilderna av tuggummipaketet,
slickepinnen och glassbollen. Varje barn som vill får
hålla en bild eller ropa.

BJÖRNEN SOVER

SARDINBURKEN

BJÖRNEN SOVER
Barnen sjunger sången runt björnen och springer slutligen
undan när björnen vaknar.
Variera leken genom att sjunga om andra djur eller sagofigurer.
Låt barnen fundera på var de olika djuren sover: i en håla, ett
slott, en säng och så vidare.
Varje barn får vara ”björnen” i mitten i tur och ordning.
Barnen kan själva hitta på figurer och var dessa sover.

SARDINBURKEN
Den vuxna gömmer sig och barnen letar. När barnen hittar
den vuxna gömmer de sig på samma ställe. Slutligen är alla
deltagare på samma gömställe.
Det kan också vara ett av barnen som gömmer sig.
När det är mörkt kan barnen använda ficklampor.

TÄRNINGSLEKEN

FRUKTSALLAD

TÄRNINGSLEKEN
Deltagarna kastar tärningen i tur och ordning och alla gör
den rörelse som tärningen visar. Variera leken genom att göra
rörelserna ute på olika ställen. Ledaren kan berätta för barnen
var de ska göra övningen. Till exempel: ”Gör en kullerbytta där
du ser något rött eller vid något lekredskap.”
Redskap:
Gör tillsammans en tärning av en mjölkkartong och hitta på
sex olika rörelser.
Barnen kan göra tärningen tillsammans och hitta på
övningarna.
Barnen kastar tärningen turvis.

FRUKTSALLAD
En lekdeltagare står i mitten och de andra står på markerade
platser i en ring. Ledaren ger varje lekdeltagare en bild av den
egna frukten, som deltagaren ska komma ihåg. Den som står
i mitten ropar namnet på någon frukt eller visar en bild på
frukten, och då ska de lekdeltagare som har den frukten byta
plats med varandra. Om personen i mitten ropar ”fruktsallad”,
ska alla byta plats.
Redskap:
Bilringar, rockringar, koner, ringar i sanden, fruktbilder till
barnen och personen i mitten.
Barnen kan ropa och visa fruktbilderna.

