
Den der 'står'

En deltager står med ryggen til de andre ved slut-
stregen. Han/hun er den der 'står'.

Når der bliver råbt "Stop" vender den der står, sig
hurtigt om.

STOP

Nu må alle bevæge sig fremad - gående eller
løbende.

Alle bevæger sig

Rød-gul-grøn STOP:

Afmærk to linjer med ca. 10 meter mellem hver. Fx 2 reb/kridtstreger til markering af banen.

Den der står stiller sig bag den ene streg, mens de andre deltager stiller sig ved siden af hinanden bag 
den anden streg. Den der står vender ryggen til de andre. Deltageren med ryggen mod de andre skal 
sige ”rød-gul-grøn” og nu må de andre deltagere løbe/gå frem. Når der bliver råbt "Stop" vender den der 
står, sig hurtigt om. De andre skal stå bomstille, hvis de stadig bevæger sig, skal de tilbage til linjen og 
starte forfra. Den, som når først frem til den anden linje, har vundet og skal være næste ”rød-gul-grøn 
stop!” person. Det er kun den, der vender sig, der kan dømme nogle til at starte forfra ellers har man 
hurtigt alt for mange dommere.

    SÅDAN GØR DU:

Deltageren med ryggen mod de andre skal sige
”rød-gul-grøn”.

Den der 'står' siger:

De andre deltager stiller sig ved siden af hinanden
bag den anden streg (start-stregen).

De andre…

Område

Afmærk to linjer med ca. 10 meter mellem hver. Fx
2 sjippetove/kridtstreger til markering af banen.

Fra 10 minutter

VARIGHED:

ANTAL:

1 el. flere

Brug 2 sjippetove eller tegn
med kridt to streger som
start og slut steder.

REKVISITTER:

ALDERSGRUPPE:

Fra 5 år

Leg og bevægelse

IDETYPE:

Se animationsvideoen ved
at scanne QR koden her



Den, som når først frem til den anden linje, har
vundet og skal være næste 'rød-gul-grøn stop!'
person. God leg.

Ny 'rød-gul-grøn stop' person

Det er kun den, der vender sig, der kan dømme
nogle til at starte forfra ellers har man hurtigt alt for
mange dommere.

Hvem bestemmer

De andre skal stå bomstille, hvis de stadig
bevæger sig, skal de tilbage til linjen og starte
forfra.

Stå bomstille


