
BALANSSTUBBEN 

MATERIAL 
En stubbe eller sten  

 

INSTRUKTIONER 
Hitta en stubbe eller en sten som är tillräckligt stor för att en hel grupp ska kunna stå på den 

samtidigt. 

 

UPPDRAGET 
Framför er ligger balansstubben/balansstenen. Det gäller för er att få upp hela gruppen på den utan 

att någon ramlar av. När ni väl är uppe på stubben ska ni stå allihop på stubben samtidigt som ni 

sjunger Imse vimse spindel.  

 

Grön bana – Ni hinner sjunga första versen. 

Röd bana – Ni sjunger halva sången. 

Svart bana – Ni sjunger hela sången.  



KATAPULTEN 

MATERIAL 
1 gummiband med ett tygstycke 
1 hink 
3 tennisbollar 
3 markeringar i olika färger 

 

INSTRUKTIONER 
Till det här uppdraget behöver man förbereda ett gummiband som man syr fast en liten tygbit på. En 

lite enklare variant på detta är att man tar en bit av en cykelslang.  

Lägg ut en boll, en hink och gummibandet/cykelslangen. Visa hur man ska göra för att kunna skicka 

iväg bollen med hjälp av gummibandet. Lägg ut olika markeringar på olika avstånd. 

Gör så här: 

Tillsammans med dina kompisar ska ni tillverka en katapult av er själva och gummibandet. Två av er 

ställer er mittemot varandra med näsorna mot varandra. Emellan er ska ni hålla gummibandet. En 

tredje person ska ta bollen och försöka få i bollarna i hinken som den fjärde personen håller i.  

 

Grön bana – ställ er vid den gröna markeringen  

Röd bana – ställ er vid den röda markeringen  

Svart bana – ställ er vid den svarta markeringen  

  



DE GYLLENE STAVARNA  

MATERIAL   
8 gyllene guldstickor i en låda 
2 rep 
4 pinnar 
Koner eller liknande 
En liten låda (bankfack) 

 

INSTRUKTIONER 
Förvandla den lilla lådan till ett bankfack genom att till exempel skriva ordet ”bankfack” på den. 

Markera start och mål med hjälp av repen, som ni kan fästa i marken med pinnar. Mellan dem lägger 

ni ut en slalombana med hjälp av konerna. Lägg lådan med stickorna vid starten och bankfacket vid 

målet. Barnen ska två och två förflytta sig genom banan medan de balanserar stickor mellan sina 

pekfingrar. Visa barnen hur de gör för att balansera stickorna, och visa även att de kan utmana sig 

själva genom att använda två händer samtidigt.  

  

UPPDRAGET 
Det ligger åtta gyllene stickor i en hög. Dessa ska föras i säkerhet till bankfacket genom en lång och 

riskfylld bana. De gyllene stickorna är ömtåliga och får endast hanteras genom att ni håller dem i de 

olikfärgade ändarna. Ni ska arbeta två och två och föra stickorna emellan era två pekfingrar genom 

den krångliga banan till bankfacket. Ni får alltså inte hålla stickorna i den guldiga delen. Alla stickor 

ska förflyttas från starten till bankfacket.  

 

Grön bana – varje par tar en guldsticka åt gången.  

Röd bana –  varje par tar två guldstickor åt gången.  

Svart bana – varje par tar fler än två stickor åt gången.  

  



DEN MAGISKA MATTAN 

MATERIAL  
3 tygstycken i olika storlekar 

 

INSTRUKTIONER 
Lägg ut tygstyckena på marken. Dessa är magiska mattor. Visa barnen att de ska försöka vända på 

dem utan att nudda marken. 

 

UPPDRAGET 

Framför er ligger tre magiska mattor. Men för att kunna få fram dess magiska 
egenskaper måste alla i laget stå på en matta medan ni vänder upp och ner på den – 
utan att någon kliver av. Runt mattorna ligger glödhet lava, så om ni nuddar marken 
finns risken att ni bränner er!  

  

Grön bana – använd er av den stora mattan 

Röd bana – använd er av mellan mattan 

Svart bana – använd er av den lilla mattan 

  



HANOIS TORN 

MATERIAL  
6 runda plattor i olika storlekar 
3 pinnar – en röd, en vit och en blå 

 

INSTRUKTIONER 
Klipp till plattorna av till exempel liggunderlag. Det ska finnas ett hål i mitten av varje platta. Banka 

ner de tre pinnarna på rad i ordningen röd, vit och blå från vänster till höger (naturligt sätt att få in 

läsriktningen). Sätt fast plattorna på den röda pinnen i storleksordning med den största längs ner. 

Barnen ska förflytta plattorna från den röda pinnen till den blå.  

 

UPPDRAGET 
I det här uppdraget krävs det att ni både är listiga och kluriga. Ni ska flytta alla de runda plattorna 

från den röda pinnen till den blåa. Om ni vill får ni använda den vita pinnen som en mellanstation. Ni 

får bara flytta en platta i taget och en större platta får aldrig ligga på en mindre platta. Försök att 

klara uppdraget med så få förflyttningar som möjligt. 

 

Grön bana – använd 4 plattor 

Röd bana – använd 5 plattor 

Svart bana – använd 6 plattor 

  



MAGISKA FLASKAN 

MATERIAL 

1 PET-flaska med en inbuktning (till exempel Fantaflaska) 

1 gummiband  

4 snören 

2 hinkar att ställa flaskan på 

 

INSTRUKTIONER 
Knyt fast snörena med jämna mellanrum runt gummibandet. Placera ut hinkarna upp och ner med ett 

visst avstånd mellan dem. Lägg ut gummibandet och ställ flaskan på den ena hinken (start). Barnen 

ska förflytta flaskan från den ena hinken till den andra med hjälp av gummibandet. Visa dem hur 

gummibandet vidgar sig om alla personer i gruppen drar i sin tråd, och hur det minskar i omfång om 

de släpper efter.  

UPPDRAGET 

 

På hinken står en förtrollad flaska. Ni ska föra den förtrollade flaskan över till andra sidan av dalen 

till den andra hinken. Men eftersom flaskan innehåller en förtrollning som har starka krafter får ni 

inte ta i flaskan med händerna. Till er hjälp har ni gummibandet med de fyra snörena. Om var och en 

i gruppen drar i varsitt snöre blir öglan större och om ni släpper efter blir öglan mindre. Kan ni fästa 

gummibandet runt flaskans smalaste del och försiktigt lyfta flaskan bort till andra sidan av dalen?  

 


