
Lekar från Indien
Näsduken

Från: Mellanöstern och Indien

Du behöver: en näsduk eller tygbit.

Gör så här: alla sitter i en ring med händerna öppna bakom ryggen, utom bluffaren som tar näs-
duken och går runt bakom de andra och låtsas lägga ner den. Man får inte titta på bluffaren. Till 
slut läggs näsduken ner på riktigt bakom en person i dess öppna händer, som ska jaga och för-
söka slå bluffaren med näsduken innan han/hon hunnit sätta sig på den tomma platsen. 

Tips: ta av dig strumporna så att du inte halkar. 

http://www.folklink.se/old/barnlekar.html

Kims lek
Leken utvecklar en persons förmåga att lägga märke till och komma ihåg detaljer. Namnet kom-
mer från den indiske författaren Rudyard Kiplings roman Kim från 1901 där huvudpersonen Kim 
leker leken under sin träning till spanare. Kipling är också författare till djungelboken. 

Du behöver: 5-6 olika saker som läggs på ett bord eller en filt på golvet. För Äventyrarna kan ni 
ha fler saker.

Gör så här: barnen sitter/står i en ring runt sakerna så att alla kan se dem. När barnen fått titta 
en stund blundar alla och en ledare tar bort en sak från golvet/bordet, barnen ska när ledaren 
säger till gissa vilken sak som fattas. Gå laget runt och låt barnen gissa varsin gång. 

Limbo
Du behöver: en lång pinne, såsom ett kvastskaft alternativt ett snöre, musikspelare. 

Gör så här: två personer (ledare eller barn) håller i varsin ände av skaftet i ungefär samma höjd 
som barnens längd. Barnen ska sedan gå under skaftet i takt till musiken. När alla deltagare pas-
serat sänks skaftet ett par centimeter. Den som nuddar skaftet åker ut och den som klarar av att 
gå under skaftet  på lägst höjd utan att åka ut vinner. Det är endast tillåtet att ta sig under fram-
länges och med höfterna före ansiktet. 

http://www.folklink.se/old/barnlekar.html

