Side 1 af 1

Bille bille bob - nu til påske
Mål

At lege og have det sjovt
At lære påskens dage

Forløb

Arbejdsmetode

stå i en rundkreds, (med ca. 1 meters mellemrum) med en person i midten.
person der står i midten, skal nu forsøge at blive skiftet ud, med en af dem fra
rundkredsen. Det kan personen blive, på en lang række forskellige måder, og
her er det vigtigt, at man kun lærer en måde af gangen (ellers bliver det
hurtigt uoverskueligt).
Regel nummer 1.
Personen i midten peger på en tilfældig, af dem fra rundkredsen og siger højt: "Bille
Bille Bob". Nu skal personen så bytte med personen, med mindre vedkommende
når at sige "Bob", inden han er færdig med at sige: "Bille Bille Bob"!
(Det virker måske rimeligt nemt, - og det er det også. "Bob" er selvfølgelig meget
hurtigere at sige end "Bille Bille Bob".
Regel nummer 2.
Personen i midten peger på en tilfældig og siger Skærtorsdag = man drikke af
kalken. Dette skal man nå, inden personen i midten har talt til 10. Når man det ikke,
skal den der ikke nåede det, bytte plads med den i midten (altså kun én person).
Regel nummer 3.
Personen i midten siger Langfredag = stille sig med armene ud til siden som
korsfæstet. Dette skal man, igen nå inden personen i midten, har talt til 10. Og
også her, skal man bytte plads med den i midten, hvis man ikke når det.
Regel nummer 4.
Personen i midten siger Påskemorgen = strække sig godt og grundigt = er stået op.
Dette skal man, igen nå inden personen i midten, har talt til 10. Og også her, skal
man bytte plads med den i midten, hvis man ikke når det.
Jeg bruger også legen til jul med Maria (vugger barnet), æslet (siger som et æsel),
Jesusbarnet (vræler). Osv. osv. …
Bemærkning:
Start med den første regel og udvid legen i et roligt tempo, jo flere regler du
introducerer, jo nemmere bliver det, at vinde ved at sige "Bille Bille Bob".

Leg

Varighed

15 minutter
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