
puslespilsstafet
Trille og Trolles

Før vi går i gang: 
Vi skal bruge det antal puslespil, som passer til det 
antal børn/voksne/hold, der skal deltage i stafetten 
og ligeledes samme antal hulahopringe. Vi skal også 
bruge kegler.

Vi sætter banen op med hulahopringene som ”start-
område”, herefter en keglebane som man kan løbe 
slalom igennem, og for enden af keglerne spreder vi 
puslespilsbrikkerne ud.

Så deler vi hold: Alt efter hvor store børnene er, kan 
vi dele hold, hvor børnene er alene, sammen med en 
voksen eller at flere børn er sammen.

Sådan leger vi:
Hvert hold får tildelt, hvilket puslespil der skal samles.
Herefter sættes legen i gang.

Man starter i hulahopringen. Løber slalom hen til brik-
kerne. Finder EN af de brikker, man skal bruge, og løber  
slalom tilbage imellem keglerne, og lægger brikken i 
hulahopringen. 

Er man alene, løber man af sted igen efter en ny brik. 
Hvis man er flere på holdet, er det makkerens tur til at 
løbe slalom, finde en brik og slalome tilbage.

Man kan enten lave puslespillet undervejs, eller vente 
til man har samlet alle sine brikker.

Formålet med legen:
Denne leg er en leg, hvor børn i flere 
aldre kan lege med samtidig. De leger 
legen parallelt.
Der er mulighed for at differentiere  
ved at have forskellige antal 
brikker, sværhedsgrad eller  
have flere kegler, der skal laves 
slalom igennem.
I legen kombinerer vi koncen- 
tration og fysisk aktivitet

Variation: Man kan være to sam-
men og løbe hånd i hånd gen-
nem slalombanen, finde EN brik 
sammen og slalome tilbage, 
osv.
Denne variation lægger op til, at man både 
skal samarbejde, hjælpe hinanden og tage hensyn til 
hinanden.

Antal deltagere:
Legen kan leges fra én deltager med én bane op til 
flere hold - det afhænger af børnenes alder, og om 
de har prøvet at lege legen før. Det kan godt blive lidt 
uoverskueligt for et lille barn, hvis der ligger mere end 
4-5 forskellige puslespil.

Gode råd:
Trille og Trolle-skiltene kan bruges som puslespil, det 
fungerer godt, da de er i forskellige farver, men alle 
andre puslespil kan også bruges.
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