
GPS 15: Josef bliver belønnet 
 

Leg: Nøddepatruljen med Chip og Chap 

 

Denne legs titel vil nogle børn nok genkende fra et TV program.  

Til orientering skal nævnes, at Chip og Chap er to små jordegern. 

 

Find to forskellige ”egern-nydelser”. I naturen kunne 

dette være grankogler eller agern, i køkkenet kunne dette 

være poser med rester af valnødder, hasselnødder eller 

måske mandler. 

 

Gem disse ”egern-nydelser” enten:  

1. I et andet rum end det, I plejer at være i, så børnene ikke finder ”egern-

nydelserne,” inden legen går i gang eller 

2. I det samme rum, som I plejer at være i. Gem ”egern-nydelserne” inden 

børnene kommer og start med legen.                                                                    

- At starte med en leg kan være et brud på det normale forløb - og lidt 
variation i programmet er ganske godt!! 

 

Del børnene i to hold. Det ene hold hedder Chip, og børnene på det hold skal finde 

f.eks. grankogler, og det andet hold hedder Chap, og de skal finde f.eks. valnødder. 

Sæt et minutur og lad børnene finde alle de ”egern-nydelser,” de kan, på f.eks. to 

minutter. 

 

Tæl begge holds ”egern-nydelser” og find et vinderhold. 

 

Legen kan nu fortsætte således:  

Sæt tre skåle, bokse eller krus i forskellige størrelser på gulvet eller på et bord. Lad 

den mindste skål give 20 point, den mellemste skål 10 point og den største skål 5 

point. 

(Disse pointtal kan skrives på gule selvklæbende sedler og sættes på de tre skåle). 

Lav en streg, der viser, hvor man skal stå, når man kaster. 

Lad nu Chip-holdet kaste alle deres ”egern-nydelser” i skålene og tæl point.  

Derefter kaster Chap-holdet deres, og der tælles igen point, hvorefter et vinderhold 

findes. 

 

Denne leg er meget hyggelig og kan bruges fra børnene er ca. 3 år. 

Jo flere børn, jo flere ”egern-nydelser” skal der gemmes. 

God fornøjelse!!       Idé: Lena Rasmussen 
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