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Lek sammen Lek sammen 
på avstand!på avstand!

Fire lys 
 
Antall: 3 eller flere 
 
Deltakerne stiller seg på en linje. Den som styrer aktiviteten står med ansiktet mot deltakerne. Velg fire 
farger som representerer hver sin bevegelse: fram, ned, bak, stå i ro. Den som styrer aktiviteten sier høyt 
og tydelig en farge. Deltakerne skal så gjøre den bevegelsen som hører til fargen. Dersom rød er ett skritt 
fram, skal deltakerne raskest mulig ta et skritt fram. Den som er sist til å gjøre riktig bevegelse ryker ut. 
Den som står igjen til slutt vinner og kan lede leken i neste runde. 

Variant
Bruk ulike lyder i stedet for farger.

Amøbe med stein saks papir 
 
Antall: 5 eller flere 
 
Dette er en stein-saks-papirlek der man enten rykker opp eller ned i ”næringskjeden”. Alle deltakerne 
starter som ”amøbe”. De skal så finne en annen amøbe og ta stein, saks, papir mot han/henne. Den som 
vinner blir til en mus, mens den som taper fortsetter som amøbe. Musen må deretter finne en annen mus 
for å ta stein, saks, papir. Vinneren blir til en katt, mens taperen går tilbake til å være amøbe. Den som 
vinner av kattene i neste runde, blir til menneske som er toppen av næringskjeden. Når man har blitt 
menneske får man ett poeng, og starter på nytt som amøbe. Man må alltid huske hvor mange poeng man 
har selv. Den som har fått flest poeng etter en gitt tid vinner leken. 
 
Det er viktig at man har avklart på forhånd hvordan de ulike rollene skal bevege seg, slik at man kan
kjenne igjen de ulike rollene i leken. 
 
Her er forslag til bevegelser: 

• Amøbe: Gå som en slapp zombie
• Mus: Lag en spiss nese med begge hendene
• Katt: Smyg deg bortover med elegante lette poter
• Menneske: Du er deg selv :) 

Uke
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Danseleken
 
Antall: 5 eller flere
Utstyr: Høyttaler

Velg en elev som skal være leder av leken. Når musikken er på skal alle danse fritt. Når musikken stanses 
skal alle stå helt stille uten å bevege seg. Lederen plukker ut de som eventuelt beveger seg.
Disse ryker ut av leken men kan fortsatt danse rundt. Den siste danseren som står igjen i midten vinner! 
 

Flyver´n  
 
Sted: Helst på asfalt 
Antall: 2 eller flere 
Utstyr: Kritt og en stein (alle har hver sin stein, holder avstand til hverandre når de venter på tur)

Tegn opp et paradis slik bildet viser. Alle spiller mot alle og stiller seg på rekke. 
Målet er å hinke/hoppe igjennom hele paradiset, fra 1 til 9, uten å tråkke på streken 
eller utenfor, eller sette foten i bakken. Førstemann kaster steinen sin i rute 1. Så 
hopper han på ett ben gjennom alle rutene unntatt rute 1, som steinen ligger i. Man 
skal lande med begge beina samtidig i rute 4 og 5, rute 7 og 8, og i rute 9. Man hop-
per rundt i rute 9, og hopper på samme måte tilbake. På vei tilbake skal man stop-
pe opp foran den ruten der steinen ligger, plukke opp steinen, og igjen hoppe over 
ruten. Så er det nestemann til å kaste sin stein i rute 1. Man må klare hele paradiset 
mens steinen ligger i rute 1, før du kan gå videre, og kaste steinen i rute 2. Vinneren 
er den som først er ferdig med rute 9. Man kan også fortsette, og ta fra 9 tilbake til 
1 igjen. Bommer man på ruta med steinen, er det nestemann sin tur.

Match tiden 
Sted: Ute, gjerne terreng/skogen 
Antall: 3 eller flere 
Utstyr: Stoppeklokke og eventuelt utstyr til å lage en hinderløype 
 
Lag en hinderløype med det du måtte ha og bruk skolens område kreativt. En leder er ansvarlig for å ta 
tiden. Deltakerne gjennomfører løypen en og en. Deltakeren velger selv om han/hun vil løpe, gå eller 
jogge. Når deltakeren har gått en runde skal han/hun gå en runde til og prøve å komme nærmest mulig 
den forrige tiden. Målet er altså å komme nærmest mulig sin egen tid. Man kan lage en 
konkurranse og dele ut poeng etter hvem som kom nærmest sin egen tid.


