NOGLE KIDI-IDÉER, I
KAN HYGGE JER MED
KIDI SIGER
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Vælg en, som skal være KIDI, og som stiller sig op foran jer andre.
Han eller hun siger, hvad der skal ske.
Hvis KIDI begynder sætningen med «KIDI siger ... », skal alle gøre, som KIDI siger.
Hvis han eller hun begynder sætningen med andet end «KIDI siger ... », må ingen røre sig.
Hvis nogen rører sig, er de ude. Den sidste tilbage har vundet.

KIDI DIRIGENT
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Sæt jer i en rundkreds på gulvet.
En af jer går uden for døren, mens de andre vælger en dirigent.
Så kommer han eller hun ind igen og sætter sig i midten af rundkredsen. Dirigenten udfører
nogle simple og diskrete handlinger, som de andre skal efterligne (klø sig i øret, gnide sig på
hagen osv.).
Personen i midten skal nu gætte hvem af de andre, der er dirigenten. Når dirigenten
er afsløret, er det hans eller hendes tur til at gå uden for døren, og legen begynder forfra.

KIDI KOK
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Før I begynder, skal I sikre jer, at ingen af deltagerne har nogen allergier.
Kokken vælger nogle forskellige madvarer - frugt, grøntsager, chokolade ... Giv en eller
flere deltagere bind for øjnene.
Lad dem smage på madvarerne.
De skal nu gætte, hvad de har smagt på.
Det kan være sjovt også at vælge lidt bitre eller stærke ting !
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KIDI HUSKELEG (KAN LEGES ALENE ELLER I HOLD)
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Læg forskellige ting på en bakke. Hvor mange afhænger af deltagernes alder.
Lad alle kigge godt på tingene i fx et minut, og dæk så bakken til med et viskestykke. Hver
deltager nævner efter tur alle de ting, de kan huske
(eller skriver dem ned på et stykke papir).
Den, der har flest rigtige, vinder.

Man kan variere legen ved at fjerne en ting fra bakken.
Vinderen er så den første, der opdager, hvilken ting der mangler.

KIDI-KAST
Start med at sikre jer, at der ikke er noget i nærheden, der kan gå i stykker :-)
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Læg et bræt hen over to stole.
Tag 6 tomme dåser og 3 skumbolde.
Stil dåserne oven på hinanden i pyramideform (3 nederst, så to og én øverst).
Gå fire skridt baglæns, og sæt jer på knæ.
Kast skumboldene, og vælt dåserne ned fra brættet.

Kidi-bowling
I skal bruge et rum, der er mindst 5 meter langt og uden ting, der kan gå i stykker...
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Tag 10 tomme dåser og 2 tennisbolde.
Stil dåserne på gulvet i en trekant med fire rækker (1 dåse forrest, 2 dåser i anden række, 3 i
tredje og 4 i fjerde).
Gå otte skridt baglæns og sæt jer på knæ.
Rul boldene hen ad gulvet og vælt alle dåserne. I har to forsøg hver.

Man kan sagtens spille flere omgange.
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KIDI STOLELEG
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I skal bruge én stol mindre end antallet af deltagere.
Når musikken spiller, går I rundt om stolene.
Når musikken stopper, skal man sætte sig på en stol.
Den, der ikke får en stol at sidde på, er ude. Husk at fjerne en stol.
Den, der sidder ned til sidst, har vundet.
Stil stolene op igen, tænd musikken, og begynd forfra.

KIDI KAMP OM PLADSEN
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Sæt jer i en rundkreds.
En af jer går rundt om kredsen og lader på et tidspunkt et lommetørklæde falde ned bag en
af de andre.
Han eller hun skal nu hurtigt rejse sig op og forsøge at fange den anden, inden han eller hun
når at løbe en omgang og tage den tomme plads.
Bliver man fanget, er man den igen.
Når man at sætte sig, er det den anden, der er den.

Rummet skal være stort nok til, at I ikke støder ind i noget og slår jer. I kan også synge en lille
sang, mens I går rundt.

KIDI-UDKLÆDNING
Hvis festen skal være endnu festligere, kan du printe en krokodillemaske til alle vennerne.
Find nogle farver og tuscher frem, så alle kan farvelægge deres egen maske. HUSK snor eller
elastik til at binde i, så den kan sidde fast foran ansigtet. Når I er klædt ud, er legene endnu
sjovere!
Krokodillemasken er på næste side ;-)
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