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Leg som børnene i landsbyen
Det er ikke meget legetøj man ser i deltaets landsbyer. I stedet er børnene gode til at finde 
på andre lege, der ikke kræver så meget, som fx spil med sten eller marmor- og glaskugler, 
skyde med elastikker efter et mål osv. Her er et par af legene.

Spil terre

Antal deltagere: 2 eller gerne flere 
Materialer: 5 småsten, kugler, muslingeskaller, pebernødder eller hvad man ellers lige kan finde,  
som ligger godt i hånden. 
Plads: På en plan overflade f.eks. et bord eller på jorden. Spillet kræver ikke særlig meget plads.

•	 Man begynder med at lægge de fem terrer på jorden eller bordet, f.eks. i en række med lidt  
mellemrum mellem hver.

•	 Den første deltager kaster nu en terre op i luften. Inden den falder ned, samles en af de andre 
terrer op med én hånd, uden at røre de øvrige tre terrer.

•	 Med samme hånd gribes den kastede terrer, inden den lander. Lykkes det, har deltageren lov til  
at fortsætte spillet.

•	 Nu kastes de to første terrer op i luften. Inden de lander, samles der endnu en terre op med én 
hånd uden at røre de øvrige to terrer på bordet/jorden, hvorefter de to første gribes, inden de 
lander. 

•	 Sådan fortsættes der, indtil alle fem terrer er samlet op, eller indtil det mislykkes. Herefter er det 
næste deltagers tur.

•	 Juleudgave: Hvis man spiller med pebernødder e.l. som terrer, kan man lave den ekstra regel, at 
alle de terrer (pebernødder), man må beholde og spise alle de terrer (pebernødder), man opnår 
at få, inden det mislykkes. Alle får lov at beholde den første, de prøver med.
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Spil med glas- og marmorkugler
Burmesiske børn spiller meget med kugler. De kan være lavet af træ, glas eller marmor. Børnene i 
landsbyerne sidder ofte og spiller med kuglerne på jordvejen eller på et sandet underlag, så kugler 
ikke triller så langt. Der finde et utal af kuglespils-variationer. Her er en enkel udgave: 

Antal deltagere: 2-3
Materiale: En masse små kugler
•	 Læg 10 kugler op på en række med ca. 5 centimeters mellemrum.
•	 Prøv herefter at ”knipse” en kugle med pege- og tommelfinger og forsøg at ramme kuglerne i 

rækken. Stå omkring en halv meter fra kuglerækken. Øg afstanden hvis det er for nemt.
•	 Hvis man rammer en - eller måske flere kugler på en gang - kan deltageren beholde de ramte 

kugler. 
•	 Deltageren fortsætter med at knipse kugler, indtil hun skyder forbi.
•	 Den der har flest kugler til sidst vinder spillet.

Hanekamp
Denne leg handler om udholdenhed og gode benmuskler.

Materialer: Ingen
To eller flere deltagere sidder på hug over for hinanden og svinger på skift benene ud til siden.  
Armene skal være ned langs siden eller lægges hen over brystet.
Reglerne er enkle: Den – eller det hold - der holder sig længst på benene, har vundet.

Elastikhop
Deltagere: Mindst 3
Materialer: En lang bukseelastik
•	 To deltagere holder elastiksnoren spændt ud imellem sig
•	 Først i ankelhøjde: Her skal man hinke over
•	 Så i knæhøjde: Her skal man springe over
•	 Så i hoftehøjde: Her skal man springe over
•	 Så i skulderhøjde og til sidst over hovedet: Her skal man springe op og  

træde elastikken ned med foden


