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Vi arbejder for at gøre Danmark
til et mere sikkert sted!
Læs mere på www.østifterne.dk
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Antal børn
Fra fire børn og opefter.
Alder
Alle fra ca. fire år.
Antal voksne
Mindst en, helst to.
Rekvisitter
Kridt, legoklodser (3 eller flere identiske sæt
à 6-8 klodser) og en høj kegle.
Fysiske rammer
En grus- eller asfaltbane.
Forberedelse
Tegn en lang streg i den ene ende af banen.
I den anden ende – ca.20 meter væk,
placeres keglen, så den står nogenlunde ud
for centrum af stregen. Byg et tårn ud af det
ene legosæt og placer tårnet bag keglen. De
resterende legosæt placeres bag stregen, så
de ligger med 3-4 meters afstand imellem
sig.
Sådan
Inddel børnene i hold à 3-4 børn. Holdene
stiller sig klar ved hver deres legosæt.
Legen går ud på at bygge et legotårn, der er
identisk med tårnet bag keglen. Børnene må
cykl op en af gangen fra hvert hold og kigge

på legotårnet. Når de har kigget på tårnet
må de køre tilbage til deres hold og begynde
at bygge tårnet ud af holdets legoklodser.
Så snart den første cyklist er tilbage ved
holdet, må den næste i rækken cykle op
til keglen og undersøge legotårnet. Sådan
kører børnene i pendulfart , indtil de mener,
at de har bygget det rigtige tårn. Nu må
en af dem cykle op og vise tårnet til den
voksne, som står bag keglen. Hvis tårnet er
rigtigt, har holdet løst opgaven. Hvis tårnet
er forkert, må barnet cykle tilbage til sit hold
med tårnet og ændre på konstruktionen,
indtil de igen mener, at de har bygget det
rigtige tårn. Det hold, som først har bygget
det rigtige tårn, har vundet.
Det øver du i Lego-stafet:
• At accelere og bremse.
• At stå af og på cyklen.
• At bruge din hukommelse
• At samarbejde
• At styre uden om de andre cyklister.
• Og meget mere :)
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Ok, så prøv Rødt lys – stop!
(se Cykellegebogen s. 19)

