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BOINKTIO3!

Lekar till Barnsäkerhetens dag
På Barnsäkerhetens dag är ju allting lite tnävtåkab! Då ska man  
leka lite tokigt också. Här kommer förslag på lekar ni kan göra.

Baklängesnamn
När ni har samling så läs upp barnens namn baklänges. Sen får alla gissa vems 
namn som blir uppläst.

Tvärtom-gris
Denna lek är som den klassiska leken bolla gris då man kastar en boll mellan sig 
och får en bokstav då man inte fångar den, men tvärtom. Alla deltagare är grisar 
(eller valfritt ord) från början men blir av med bokstäver då de inte fångar bollen. 
Eller varför inte börja på kung, prins, katt eller bil.

Baklängeshistoria
Hitta på historier med hjälp av bilder som ni lägger ut på rad. Sedan använder  
ni samma bilder, men berättar historien med bilderna i omvänd ordning. En bra  
hjälp är att ta en sagobok och berätta sagan från slutet med hjälp av bilderna.  
Vad händer om prinsessan från början lever lycklig med prinsen?

Baklängeskurragömma
Som kurragömma, fast tvärtom. Alla räknar gemensamt medan ett utvalt barn 
springer och gömmer sig. När man räknat klart börjar alla leta efter kompisens 
gömställe. Under tiden man letar får man inte prata! När man hittar den som gömt 
sig så gömmer man sig bredvid utan att säga något. Leken är slut när alla hittat 
gömstället där den första gömde sig. Den som hittar gömstället sist får börja 
gömma sig nästa gång!

Rita med fel hand
En deltagare tänker på ett ord och ritar detta på ett papper med fel hand.  
De andra gissar sedan vad det är.

1-2-3 STOPP
Alla barnen står uppställda på rad med ansiktena åt samma håll. Den som står mitt 
i ledet är ledare. Ledaren tittar hela tiden rakt fram och står stilla på sin plats. När 
ledaren börjar räkna 1 2 3 så backar de andra barnen. Sedan ropar ledaren stopp, 
och vänder sig om. De andra barnen måste stanna innan ledaren har hunnit vända 
sig om. Om ledaren då ser någon röra på sig så får de gå tillbaka till startläget.

Gissa baklängesrefräng
Säg eller sjung en refräng baklänges (orden i omvänd ordning!) och gissa vilken  
låt det är.

Bilda ord av registreringsskyltar
”RDO 435” bildar ”ORD”, ”RÅF 356” bildar ”FÅR”.

Räkna boink
Börja på 100 och räkna nedåt, alla 5:or byts ut mot boink.  
53 blir boink-tiotre, 95 blir nittio-boink.


