Legekassen - Så er det lege tid.
”Hvad skal vi lege, spørger vi hinanden” sang de i den gamle ”Kik-kassen” fra Danmarks
radio. Og det er også et spørgsmål, børn stiller hinanden dagligt.
Vi har derfor samlet nogle lege, som børnene kan lege. God legelyst.

Landeplage
Antal: Skal gerne leget af mange børn.
Alle sidder i en rundkreds (på stole) undtagen en som står i midten og ikke har et sted at
sidde. Alle får nu et navn fra et land. Det kan være Tyskland, Danmark, Norge eller et andet
land. Der er ca. 5 børn, der har det samme land. Når landet nævnes, skal de der har det land
der nævnes bytte pladser. Man må ikke sidde på sin egen plads igen. Den der står i midten
skal nu skynde sig at tage en plads, i mens de andre bytter. På den måde kommer der hele
tiden en ny ind i midten. Den der står i midten kan også vælge at råbe landeplage og så skal
alle finde en ny plads.

Helt på spanden
Antal: Fra 5 af og flere.
En deltager står ved en spand fyldt med bolde. Denne må kun tage en bold op ad gangen. Man
må kaste bolden i alle retninger. Alle andre samler boldene op og lægger dem tilbage i
spanden igen. For deltageren ved spanden gælder det om at få spanden tømt, før de andre
fylder den op igen. Hvis spanden ikke tømmes, kan legen slutte efter et stykke tid eller en
anden kan tage over som spandbestyrer.

Banke banke bøf
Antal: Fra 5 af og flere.
Alle børn undtaget en sidder i en rundkreds. Den ene (a) som ikke har en siddeplads går rundt
om cirklen, og dem han går forbi får et bank i ryggen, mens han siger "banke". Når han finder
en at dyste mod banker han en på ryggen og siger "bøf". Nu skal de to løbe hver sin vej rundt
om rundkredsen . ”a ” løber den vej rundt som han har gået og b løber den modsatte vej
rundt. Den der først når pladsen har vundet og den der ikke nåede pladsen fortsætter legen på
samme måde som tidligere beskrevet. Legen kan fortsætte i det uendelige.
Den som flaskehalsen peger på...
Antal: Fra 5 af og flere.
Alle sidder i en rundkreds og i midten af kredsen ligger der en tom flaske. En tager flasken of
siger: "Den som flaskehalsen peger på skal... (eks. løb en gang rundt om huset)." Flasken
ligges på gulvet og snurres rundt. Den som halsen peger på skal nu udføre opgaven og
derefter selv finde på en ny opgave og dreje flasken. Så dan fortsætter legen.
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