Små enkla tävlingar
Beräknad tidsåtgång: 20 – 40 min.
Material: Se nedan
Genomförande
Ofta kan det vara bra att ha tillgång till några enkla lekar att
ta till när man till exempel arbetar med något i skolskogen
och det blir tid över när eleverna inte har något att göra.

Snabbaste koket
Material: plåtburk, vatten, decilitermått, tändstickor och
klocka
Eleverna delas i grupper. Varje grupp får en tom plåtburk och
en ask med tre tändstickor. Målet är att på kortaste tid få en
deciliter vatten att koka. För att göra det lite mer spännande
kan eleverna själva få söka vatten i naturen. På vintern går det
att smälta snö. Om nu inte tre tändstickor räcker så kostar
varje ny tändsticka från läraren 30 sekunder i tilläggstid.
Tiden tas när vattnet just börjar koka i burken.

Spikinslagning
Material: En rejäl bit planka minst 5 cm tjock, hammare och
spik, klocka
Eleverna delas i grupper. Varje grupp har en hammare.
Läraren har fäst en spik i plankan för varje grupp. Förste man

i gruppen startar, går fram till plankan och slår ett slag med
hammaren, därefter går han tillbaka till gruppen och lämnar
hammaren till elev nr 2 som slår ett slag o.s.v.
När hela spiken är nedslagen tas tiden. Om spiken slås krokig måste den som slagit den krokig räta upp den (för yngre
elever måste kanske läraren hjälpa till med detta).

Stapla kubb
Material: Små träkubbar (kan fås på slöjden eller från ett
sågverk där man kapat plank till rätt längd. Eventuellt kan
man göra kubb från klena träd som man kapat i 5 – 10 cm
långa bitar.
Eleverna delas in i grupper. Uppgiften är att under en
bestämd tid stapla kubbarna på varandra och försöka få så
lång stapel som möjligt. Eventuellt kan man tillåta att stöd
för stapeln får hämtas från den omgivande naturen. Stapeln
måste stå för sig själv när tävlingen är slut.

