
 
 
 

         

Forslag til Corona vennlige 17.mai leker utenfor skolen 
 
 
Potetløp – en sikker vinner! 
Finn frem en potet og skje og løp til hver person, lag en løype som passer til enhver. 
 
Blikkboks 
Samle blikkbokser og kast med de ballene du har hjemme, f.eks tennisballer – jo eldre du er 
jo lengre bak står du. 
 
Sekkeløp 
Benytt søppelsekker, en til hver utøver og legg opp løype i hagen - førstemann til mål! 
 
Planke og spiker 
Utstyr du trenger: planke eller trebit, spiker og hammer 
Forberedelser: f.eks. slå 10 spikre litt ned i planken så de står av seg selv. 
Konkurranse alternativ 1: slå spikrene ned på færrest mulig slag 
Konkurranse alternativ 2: to eller fler mot hverandre på hver sin planke, om å gjøre å få 
spikrene slått først ned. 
 
Tautrekking 
Dette er en morsom aktivitet der voksne og barn kan være på samme lag. Marker midten av 
banen med en strek eller en pinne, og del inn i to omtrent jevngode lag. Hvert lag tar tak i sin 
ende av tauet og drar til et av lagene blir trukket over streken. Vinnerlaget blir kåret etter tre 
runder. 
 
Treff bøtta 
Sett ut noen tomme bøtter, blomsterpotter eller kjeler, og la barna prøve å treffe oppi 
bøttene med små baller eller risposer. Bøttene kan plasseres slik at de har ulik 
vanskelighetsgrad, og barna får poeng etter hvilken bøtte de treffer. 
 
Boccia 
Dette kulespillet kjenner de fleste. Istedenfor den lille kula, kan du sette et norsk flagg ned i 
sanden eller i gresset. Hvem klarer å få kulene sine nærmest flagget? 
 
Ringspill med brusflasker 
Har du en tørst gjeng kan du utfordre dem til å spille ringspill for å få seg en brusflaske eller 
en flaske med saft. Sett opp brusflaskene i en trekant, og juster kasteavstanden etter 
deltagernes alder. 
 
 



Rockeringkonkurranse 
La barn og voksne konkurrere om å rocke lengst mulig, eller rocke mens de gjør noe annet, 
for eksempel strekke hendene i været eller drikke fra en kopp med vann. 
 
Limbo 
How low can you go? To personer holder en trepinne eller et kosteskaft mellom seg, og barn 
og voksne stiller seg i kø for å gå under pinnen ved å bøye ryggen bakover. Berører du 
pinnen er du ute. Pinnen senkes etterhvert lavere og lavere, og til slutt kåres vinneren. Sett 
på litt fengende musikk, så blir limbo-stemningen enda bedre. 
 
Premier – is til alle J 
Det er deilig å slippe at premier tar hovedfokus på 17. mai. En is eller godteri til alle som 
deltar er premie nok hvis du arrangerer 17. mai hjemme i hagen.  
 
 
 

 
 


