Biller på tur

Remseleg/avanceret gemmeleg
Det virker måske en kende militant, men det er faktisk supersjovt at marchere
for skæg og også lærerigt for børnene at lære og følge de enkle regler.
Her er en god udendørsleg hvor man er biller ude på tur, Billy bliver selvfølgelig
væk undervejs og må findes igen ☺
Reglerne:
Alle som er med i legen står på række en efter en.
Den Forreste i rækken (som er en voksen første gang i leger) er ”Billefar”.
”Billefar” kalder ”ordrer” (se nedenfor) til billerne.
Bagerste bille i rækken er ”Billy”.
”Billefar” siger: På pladserneeee march…
Alle billerne går i takt, -imens de tæller et to et to…
Så snart billerne marcherer fremad stikker ”Billy” af og gemmer sig, ”Billefar” må
ikke kikke sig tilbage men må til gengæld marchere i lige den retning han/hun
har lyst til, de andre biller følger efter.
Når ”Billefar” synes at de har marcheret længe nok stopper ”Billefar” flokken.
”Billefar”: Hoooldt!
Billerne stopper op.
”Billefar”: På pladserneeee! Navneopråb!
”Billefar” råber billerne op og billerne svarer her! når deres navn bliver kaldt.
Simon – her
Laura – her
Lotte – her
Billy?... (ingen svarer)
”Billefar” kalder højt så ”Billy” kan høre det: Billy hvor er duuu? (så ved ”Billy”at
”Billefar begynder at lede).
Billefar leder efter og finder ”Billy”, de fleste andre Biller vil vide hvor ”Billy” har
gemt sig og hygge sig med at se hvordan det går til. Når ”Billy” er fundet stiller
”Billy” og Billefar sig bagerst i køen i nævnte rækkefølge. Den som nu er forrest i
rækken går ned bag ved dem og er den nye ”Billy”, den som står forrest nu er den
nye ”Billefar”.
Glædelig gemmeleg! KH Faster Cool
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Lav din egen regnbue
Sjaskvåd udeleg

Du kan faktisk lave din egen regnbue hjemme i haven. Det eneste du skal bruge
er solskinsvejr og en haveslange eller en forstøverflaske.
Når du sprøjter vand op i luften – og kikker igennem vandråberne, kan du være
heldig at se en regnbue. Regnbuerne kommer lettest, hvis vandet bliver helt
forstøvet og nogen gange skal man liiige prøve et par gange før end det virker.
Men der er noget magisk og eventyrligt ved at skabe sit eget lille farverige
naturfænomen – det er sejt at lave regnbuer…
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