
LEKER OM PLAST
Skal dere arrangere en 
miljøagentaktivitet? 
Lek en lek mens dere venter 
på at alle skal komme til 
oppmøtestedet. 
 Mange leker kan tilpasses tematikken på aktiv-
iteten deres. Her finner du beskrivelse av Mil-
jøagentenes plastversjoner av klassiske leker. Alt 
du trenger å gjøre er å avgrense et aktivitetsom-
råde og sette i gang.

Plastmonsteret kommer

En deltager er plastmonsteret og står på et 
avgrenset område i midten av «havet». De an-
dre deltagerne deles opp i fiskeslag og står i 
hvert sitt hjørne. Lekesjefen sier hvilke fisker 
som skal ut og svømme. Disse skal da sirkle 
rundt plastmonsteret. Lekesjefen roper plutse-
lig «plastmonsteret kommer» og da skal plast-
monsteret ta så mange fisker som mulig mens 
fiskene rømmer tilbake til sitt hjørne. I neste 
runde er alle som ble tatt blitt plastmonstre.

Havturen

Forklar deltagerne at de skal late som de 
svømmer gjennom havet. Der møter de 
på forskjellige dyr og rare ting som de må 
komme seg unna, snakke med eller lignende. 
Deretter begynner deltakerne å løpe innen-
for sområdet. Gi gjerne beskjed om at alle 
må huske å lage svømmebevegelser med 
armene. Når lekesjefen gir en kommando, 
skal alle gjøre en bevegelse eller lage en lyd 
som passer. Kommandoer kan for eksempel 
være: svømme under trestokker, si hei til en 
frosk, crawle raskt unna en hai, samle opp 
plast fra havbunnen, unngå kroken på et 
fiskesnøre osv.

Resirkulerings-stiv-heks 

Dette er en sistenlek hvor en deltager skal 
være stiv heks (forsøpler), og de andre delt-
agerne er frie. Hvis mange er med på leken, 
kan man ha flere forsøplere. Forsøpler’n skal 
ta de frie deltagerne. De deltagerne som blir 
tatt, må sette seg ned og blir først fri igjen når 
en annen deltager løper bort til dem og sier en 
ting som skal sorteres som plastsøppel. 

Tips: be deltagerne nevne nye typer plast- 
søppel hver gang. Etter en stund kan dere 
bytte, så de heller skal si noe som skal sort-
eres som papiravfall eller matavfall. 
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