
BLI KJENT
BLI-KJENT-LEKER

NAVN:
KLASSE :

⎬ P l u k k  u t  n o e n  a v  b l i - k j e n t - l e k e n e  u n d e r  o g  g j e n n o m f ø r  
d e m  i  s t ø r r e  e l l e r  m i n d r e  g r u p p e r .

⎬

JEG HETER…OG JEG GJØR SÅNN

⎬

VARM OPP STEMMEN

⎬

LESE EN TEKST

⎬

BIEN SUMMER

⎬

NYNNELEKEN

⎬

RØDT LYS

⎬

HERMEGÅSA

⎬

MIMING

⎬

DANS OG FRYS

⎬

DANS TIL MUSIKKEN

⎬

AVIS I HODET

⎬

HVA HAR VI TIL FELLES

⎬

SITTE PÅ KNE

⎬

FØRE I BLINDE

⎬

ARMER, BEIN OG HODE I BAKKEN

⎬

MENNESKEBOKSTAVER

⎬

STOL PÅ MEG

⎬

VI LØFTER I FLOKK

- Alle står i ring. 
- En og en presenterer seg ved å si: «Jeg heter [navn], og jeg gjør sånn [man gjør en enkel bevegelse].» 
- Hele gruppa svarer med å si: «Hei, [navn], du gjør sånn.» (Hele gruppa gjentar bevegelsen.)

Gå i ring. Du lager en lyd som de andre hermer. Start gjerne med liN rare og morsomme lyder. Legg Ol en bevegelse. ENer hver 
kan de andre forstørre lyden og bevegelsen. Det gå på omgang der alle lager en lyd/bevegelse som de andre hermer. DeNe 
løsner oRe på laNermusklene. Vi byNer på å finne på lyder; laNer, gråt, piping, jungellyder, bylyder, landlyder m.m.

Alle får utdelt en tekst (samme eller forskjellig). De får beskjed om å lese den på en bestemt måte. Som programleder, som 
poliOmann, som ordfører, som konge, som baby, som primadonna, hardrock stjerne, opera sanger,  osv…. De får en stund Ol å 
gå rundt og øve seg. Så skal de lese høyt for hverandre.

En liten usynlig humle mellom pekefingeren og tommelen, flyr rundt i luRa. Den har en svak, stemt (b-)s-lyd. Dere står i sirkel, 
og humla lander på skulderen Ol barnet Ol venstre. Det barnet hjelper humla å fly videre Ol neste barn osv. Til sluN kommer 
humla Olbake Ol dirigenten. Den kan gjerne fly høyt og lavt. Øvelsen lærer barna å vente, fokusere på de andre og lage lyd når 
det er deres tur. Øvelsen sOmulerer også en god pust og kontakt med mellomgulvet. En variant er at alle ligger på ryggen på 
gulvet, med lukkede øyne. De lager summe-lyd som en mygg. ENer instruksjon fra dirigenten lander myggen på ulike steder på 
kroppen, venstre stortå, magen, høyre skulder osv. Myggen lander Ol sluN på pannen midt mellom øynene.

Vi står i halvsirkel. En elev begynner med å stå framme. Eleven nynner en melodi og holder den ene hånda fram og vendt opp. 
De andre må gjeNe hvilken melodi som nynnes. Med en gang de vet det skal de springe fram og klappe hånda for så å synge 
noen strofer av sangen. Da blir det denne sin tur Ol å nynne.

En (kongen) står framme med ryggen mot resten. De starter samOdig ved en tenkt eller fysisk linje. Læren starter leken. Nå skal 
elevene komme seg raskest mulig frem Ol kongen. Den som står med ryggen mot, kan snu seg når som helst. Da må de andre ”
fryse” og ikke røre seg. Rører de seg og kongen ser det, må de gå Olbake Ol linja. Førstemann fram får være konge neste gang.

En har den og skal lede de andre på en løype med eventuelle hinder og bevegelser. Alle må gjøre det samme som lederen. 
Enten samOdig om det er en bevegelse, eller følge eNer i ei løype om det er hinder.

- De går sammen i grupper på 3-5. De skal mime Ol hverandre i stedet for å snakke; interesser, favoriN reN, hvor de bor, hvor 
de har vært på ferie, m.m.

Musikk spilles. Alle danser. Musikken stopper og alle fryser. Den som beveger seg er ute.

Musikk spilles. Alle lager egne danser på sparket. Musikken skiRer. Ny rytme og ny dans.

- Alle står i en teN ring med en hånd inn i ringen (håndflata opp), en i midten.
- Den i midten har en avis eller lignende rullet sammen i hånda. 
- Læreren peker ut en som skal begynne å si et navn, så må den som står i midten være rask å 
  finne den som heter det og slå den forsikOg på hånda med avisa. 
- Klarer den i midten å slå før den personen sier et nyN navn byNer de to plasser.

- To og to siNer sammen og finner ut hva de har Ol felles. Det kan for eksempel være alder, hvilke land de har vært i, 
at de har seN en elg eller en slange, at de liker blå klær eller at de er morgenfugler eller B-mennesker. ENerpå kan 
man i plenum presentere for de andre hva man har Ol felles.

- Gruppedeltakerne står i en teN sirkel med venstre skulder innerst. Legg hendene på skuldrene Ol personen som er 
foran. På et giN signal fra en av gruppedeltakerne skal alle bøye knærne og gå så langt ned at de Ol sluN siNer på 
knærne Ol den personen som er bak dem. På et nyN signal, reiser alle seg opp. SiN og stå flere ganger. Denne 
øvelsen fungerer best i grupper med O personer eller flere.

To og to leder hverandre i blinde. Den som ledes skal hele Oden føle seg trygg og passet på. På lærers signal skal de 
byNe. Variasjon er kjenn diN tre. Du føres bort Ol eN tre og får kjenne på det i blinde. ENerpå ledes du vekk, får av 
bindet og skal forsøke å finne Olbake Ol treet diN.

Grupper på 3-5 personer. Læreren forklarer hvor mange hoder, knær, bein, armer eller annet skal være i bakken. 
Pass på at det går opp i gruppa. Gruppene får 1 min på seg Ol å klare det. Den som klarer det først vinner.

Grupper på 3-5 personer. Læreren roper ut en bokstav. Gruppene skal lage den med kroppene sine. 
Alle må være med.

Alle elevene står i en teN ring med skulderen inn mot midten. Læreren gir beskje om at de tar begge 
hender på skuldrene Ol den foran seg. Så skal de sakte seNe seg ned. VikOg at alle står teN! Når alle 
siNer slipper de hendene og forsøker å gå i takt mens læreren sier høyre og venstre.

Omtrent 8-10 elever står teN sammen rundt en elev som ligger nede. De skal sammen løRe eleven 
forsikOg opp. Han skal hele Oden føle seg trygg. De må løRe samOdig og passe på å gjøre det rolig. 
Eleven skal også legges forsikOg ned igjen. Alle vil oppleve at de andre klarer å løRe dem. Stor eller 
liten.

N A V N E L E K E R S T E M M E -  O G  B E V E G E L S E S L E K E R

B L I - K J E N T - L E K E R




