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TIDNINGSLEKEN  

 

Vi som har skapat leken 
Klass 2-3 Lyrestads skola, Mariestad 

 

Vi har valt att skapa en lek med hjälp av följande tre utgångspunkter: 
Vår lek har delar av sitt ursprung i en annan tid 
Hela klassen kan delta SAMTIDIGT 
Leken tränar oss att ta hänsyn till varandra 

 

Mer information om vår lek. Det är…  
en lek som kräver en boll eller annat redskap  
en ringlek   
 

Målet med leken 
Leken gör att deltagarna tränar att ta hänsyn till varandra, genom att inte slå för hårt och se 
till att vi är rädda om varandra. Det är även bra lek som gör att deltagarna får lära sig 
namnen på deltagarna.  

Det är en lek som många kan leka tillsammans och man får ”hoppa in” och vara med när som 
helst (bara alla vet namnet på deltagaren). 

Det finns inget slut på leken! 

 

Regler 
1. Alla deltagare ska sitta eller stå i en ring. Be någon börja i mitten av ringen med en tidning 
i handen. 
2. Låt valfri deltagare börja genom att ropa namnet på någon i ringen. 
3. Personen i mitten ska då hinna slå tidningen i huvudet på deltagaren som heter det namnet 
som ropades. 
4. För att undvika det ska personen som ropades upp hinna säga namnet på en ny deltagare i 
ringen. 
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5. Namnleken fortsätter tills personen i mitten lyckas träffa en deltagare i huvudet med 
tidningen innan den hinner säga ett nytt namn. När det händer byter de plats. 

 

Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att: 
Eleverna fick fråga hemma om lekar som deras föräldrar, vänner eller grannar lekte när de 
var små. Vi fick fram fler olika alternativ som vi sedan röstade om. När vi hade provlekt så 
valde vi att nominera tidningsleken. 

Leken gör att deltagarna tränar att ta hänsyn till varandra, genom att inte slå för hårt och se 
till att vi är rädda om varandra. Det är även bra lek som gör att deltagarna får lära sig 
namnen på varandra. Alla i klassen kan vara med samtidigt och det går lika bra att leka 
utomhus som inomhus. 

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek. 

Se film: https://youtu.be/pEwv26RWwm8  

 

 

 

https://youtu.be/pEwv26RWwm8

