
Hva ser du langs veien? 

Kryss av! Førstemann i bilen som får 10 kryss har vunnet den linja. 

 
Trafikklys 

          

 
 
 

 
Ku eller flokk 

med kyr 

          

 
Vikeplikt 

          

 
 

Trampoline 

          

Kirke 

          

 
Sykkel eller 

gruppe syklister 

          

 
 
 
 
 

          

 
 
 
 
 

          

 



Til de voksne:  
 
Alle som deltar (sjåføren får ikke lov!) har et avkrysningsskjema og en blyant. Når man får 
øye på noen av tingene, setter man kryss i ruten ved siden av. Dere kikker etter alle ting 
samtidig, så det gjelder å ha blikket med seg. Når alle rutene i en linje er krysset av, er man 
ferdig med å lete etter den tingen. Førstemann som har fylt en linje, har vunnet den linja! 
 
Foruten å variere om det er et poeng å vinne linjer eller hele arket, går det an å leke denne 
leken med ulike varianter og ulik tilpasning. 

1. ”Åpen leting 1” Da sier man fra når man finner en ting, og krysser av. Alle som rekker 
å se tingen, får også krysse av.  

2. ”Åpen leting 2” Her sier man også fra når man finner en ting, men kun den som fikk 
se tingen først, får krysse av. 

3. ”Skjult leting” Her er det mindre snakk, og hver og en sitter med skjemaer og krysser, 
uten å dele med hverandre hva som er funnet. Kanskje mer spennende, men egnet 
for større barn. 

4. ”En og en”. Man kan også velge en lettere variant, hvor alle skal lete etter en bestemt 
ting/linje, og man gjør seg ferdig med den, før man går videre til å lete etter neste 
ting. 

 
 
Nederst er det to tomme rader. Barna kan foreslå ting som skal letes etter. Hva er sannsynlig 
at man ser langs en bilvei? Hvis noen for eksempel foreslår trær, kan dette være en fin 
anledning til å snakke om hvor mange trær som finnes, og hvordan dette kan være vanskelig 
å telle i et skjema. Eller det kan komme forslag til ting som hører hjemme innendørs, og da 
snakker dere om det.  
 
Aktiviteten kan virke begrepsstyrkende, fordi man treffer på ulike eksemplarer av hver 
gjenstand langs veien. En kirke, eksempelvis, kan opptre i ulike former – det kan være en hvit 
trekirke, en steinkirke eller laget av murstein. Hvordan er de like og ulike? Man kan snakke 
om størrelser, farger, materialer og til og med hva man synes er fint og ikke fint. 
 
Når man er ferdig med aktiviteten, kan man undre seg over hvorfor noe kanskje ble fortere 
fylt opp enn andre ting. Ble det få lyskryss å finne, er det kanskje fordi dere har kjørt ved en 
stor motorvei. Du som voksen kan stille noen undrende spørsmål - Hvor finner man et 
lyskryss? Hvordan ser det ut? Og hvorfor har vi lyskryss, og hva skjer ved rødt og grønt lys, og 
så videre.   
 


