IDELISTE - LEK og SPILL med TVK-hjelpemiddelet
TVK- hjelpemiddelet kan brukes til mange ulike lek og spillaktiviteter. Bruk fantasien. Her er
noen forslag.

Tips til kasteleker og kastespill
Kaste og ta imot - leken
Kaste og treffe tårn leken
Kaste og fange – leken
Kaste og få poeng -leken

Kaste og treffe nærme – leken
(Boccia)

Kaste til noen som nikker –
leken
Kaste skramletårn - leken
Vekk-me`n - leken

En kaster og en voksen eller et annet barn tar imot. Hvis
det er flere barn med kan kanskje TVK`n brukes etter tur.
Bygg et tårn eller noe lignenede på gulvet. Se hvem som
klarer å treffe.
En kaster og en står klar med fiskehov for å se om han
greier å fange.
Tegn rundinger i sanden og bestem at treff i forskjellige
rundinger gir så og så mange poeng. Hvem vinner ? Her kan
det også f.eks brukes bøtter med forskjellige farger.
Ei tung kule er lagt ut i sanden og her gjelder det å komme
nærmest. Alle deltagerne har f.eks 3 baller i hver sin farge.
Det kastes på omgang og det er lov til å klinke andre bort.
Man må velge om alle skal bruke TVK eller om noen skal
kaste på vanlig måte.
Kast til noen som skal prøve å nikke ballen, - enten opp i
luften eller til en tredje person.
Bygg et skramletårn på TVK`n og se og hør hva som skjer
når det kastes av gårde.
Hva som helst kan kastes med TVK`n – tøydyr og dukker
også. Har du lyst har du lov…

Tips til trilleleker og trillespill
Gulvbowling

Treff tårnet

Innlegg
Bøttespill

Bowling i hall
Kræsj bilen

Sett opp noen kjegler, bokser eller lignende i vifteform og
se hvem som kan velte flest. Her kan det telles poeng og
deles ut premier om man vil.
Bygg et tårn og se om dere greier å velte det med ballen. Jo
lengre unna jo vanskeligere å treffe. Kanskje en ide å
”forhandle” om hvordan TVK`n kan siktes inn.
En bruker TVK`n til å legge et innlegg en annen prøver å
skyte ballen inn i et hockeymål.
Fem bøtter er festet i hverandre og lagt på gulvet mot
TVK`n. Fem poeng hvis ballen treffer inni midtbøtta, færre
poeng ei de andre. Den som først får 20 poeng er mester.
Ta med TVK`n til Bowlinghallen og Bowl som de andre.
Send en bil utfor bakken og se hva som skjer.

Velteleker
Tårnriv

Eventyr med drama

Bygg et fargerikt tårn som skramler og
bråker når det rives ned. Kanskje man
underveis må bli enige om hvordan tårnet
skal se ut. Kanskje man skal telle opp og
varsle før tårnet rives.
Lag et eventyr sammen hvor noe bygges opp
og deretter rives ned. Kanskje er det den
onde ridderens tårn som veltes overende ?

Viktigst av alt: Bruk egen fantasi – eksperimenter og ha det gøy !

