HALLOWEENFEST

klassförälder.nu

Lekpass 1
Lek A: Sätta spindel i nätet:
Den här leken är en variant av den klassiska leken “sätta svans på grisen”.

1. Klassföräldern ritar upp ett stort spindelnät på ett stort papper och hänger upp detta på en vägg.
2. Varje barn får en liten spindel med tejp på ena sidan.
3. Barnen ska nu i tur och ordning - med ögonbindel på - försöka sätta spindeln så centralt som möjligt i
spindelnätet. Närmast vinner!
Lek B: Bus eller godis-lappar:
Denna roliga Halloween-lek passar utmärkt för barn och vuxna! Barnen får både äta godis, skratta med varandra och öva på charader.

1. Klassföräldrarna har sedan tidigare förberett 16 lappar. På 11 av lapparna finns en charad - typ “gå
som en zombie”, “gör en läskig grimasch” osv (det ska ska vara Halloween-inspirerat i alla fall). På 5
lappar står det bara “godis”. Använd klassförälder.nu:s lappar (du hittar dom i utskriftsformat på klassförälder.nu) och klipp ut eller gör egna lappar. Lägg lapparna i en häxhatt.
2. Barnen sätter sig i en ring och i mitten sitter en klassförälder med häxhatten och en godisskål.
3. Barnen tar i tur och ordning en lapp och läser vad det står. Om det står “godis” på lappen så får
barnet ta en godis ur skålen och äta den. Men om det står en lätt liten uppgift, får barnet först utföra
denna uppgift och sedan ta en godis ur godisskålen.
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Lek C: Äcklig kläm- och känn-quiz:
En klassisk halloween-lek! Både spännande och lite äcklig.

1. Klassföräldrarna har förberett fyra hinkar eller kastruller samt lika många prylar/saker (det kan vara
en platsspindel, ett suddgummi, en kam, hårborste eller en liten sked) som barnen genom att endast
använda händerna ska lyckas identifiera. Det behövs även “äckliga geggor” i varje hink, där föremålen
ligger gömda i.
Exempel på äckliga geggor kan vara en blandning av mosade bananer, mjöl, gryn, mosad potatis, kall
pasta, linser, kräm, gräs och jord. Rör ihop geggorna i hinkarna och peta ner föremålen. Glöm inte att
ladda med servetter så barnen kan torka händerna mellan hinkarna.
2. Barnen får papper och penna och sedan får de i tur och ordning stoppa ner händerna i hinkarna och
känna sig fram. De får inte titta - så de kan ha ögonbindel på när de känner. De ska heller inte avslöja
vad de tror att det är utan skriva ner på sitt papper.
3. Det barn som gissat rätt på flest föremål vinner leken.
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Lekpass 2
Häxlimbo
En variant av den klassiska limbon, fast istället med en häxkvast. Allt du behöver är en kvast och anpassad musik - så som en färdig
Halloween-spellista på Spotify.

1. Klassföräldrarna ställer sig mitt emot varandra och de håller upp häxkvasten emellan sig. De börjar
med att hålla kvasten i axelhöjd.
2. Barnen ställer sig på ett led framför häxkvasten.
3. Barnet först i kö dansar in under kvasten. Nästa barn på tur gör samma sak.
4. Klassföräldrarna sänker ner häxkvasten ett snäpp, så att det blir svårare för barnen.
5. Så här fortsätter det tills att det barn som klarar av att dansa under kvasten på lägst nivå står som
vinnare av leken.

Lekpass 3
Dansstopp med zombietema med läskig musik:
Vem gillar inte dansstopp? Perfekt som avslutning eller bara för att höja kalasstämningen.
Reglerna är enkla! Dansa och stå stilla när musiken pausas.

1. Klassföräldern släcker allt ljus i lokalen, ställer sig vid högtalaren och sätter på musik.
2. Barnen dansar till musiken och när klassföräldern pausar musiken ska barnen stå helt stilla, den som
rör sig åker ut.
3. Det barn som är kvar längst vinner.
En till klassförälder bör med fördel agera domare och se till så att ingen fuskar, utan att alla barn står
helt stilla.
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Bonuslek
Reflexbana i mörkret
Har ni möjlighet att vara utomhus så kan det vara kul att avsluta med en läskig reflexpromenad.Då är dessutom baren påklädda när
föräldrarna kommer och hämtar.

1. Barnen blir uppdelade i små lag och klassföräldrarna har sedan innan förberett en reflexbana i mörker. Det kan till exempel vara i en slinga i skogen eller liknande (fungerar även inomhus).
2. Barnen blir tilldelade ficklampor och i sina lag ska de följa slingan genom att lysa sig fram. Reflexerna glimrar till och visar vägen. I slutet av reflexpromenaden finns en skatt, det lag som först hittar
denna vinner.
3. Om man vill göra reflexbanan lite läskigare kan en klassförälder klä ut sig med en läskig halloweenutklädnad och gå efter barnen på reflexbanan för att skrämma dem. Klassföräldern kan t.ex. göra ljud eller
gömma sig (bakom träd om det är utomhus och bakom dörrar eller liknande om det är inomhus).

