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Leg med sten

Sten er gennem tiderne
blevet brugt som byggemateriale, både til veje,
huse og kirker. De er ikke
mindst blevet brugt som
redskaber, når der skulle
skaffes mad – tænk bare
på flintøkser.
Skulpturer, gravsten og smykker hører
også til de utallige formål, som sten er
blevet brugt til – og stadig bruges til.
Men også børn og barnlige sjæle har
haft glæde af sten, især de små størrelser – nemlig til at lege med. Bedst er de
småsten, som har ligget og rullet rundt
i strandkanten, og som derfor er blevet
runde og rare at holde i hånden.

Terre - Stenleg fra middelalderen
I skal bruge fem små sten.
1. Runde: Læg fire sten i en firkant. Den
første spiller tager den femte sten i
hånden. Stenen kastes op i luften, og
spilleren skal samle én af de fire andre
sten op fra jorden og lægge den til side,
inden stenen gribes igen. Sådan fortsættes der, til alle fire sten er samlet
op.
Tabes stenen, der blev kastet, eller får
spilleren ikke fat på den sten, der skulle
samles op, går turen videre til næste
spiller, og man kan først gå videre, når
de andre har spillet. Læg stenene ud
igen.
2. Runde: Nu samler man to sten op ad
gangen.
3. Runde: I første kast samles tre sten
op, i andet kast den sidste sten.
4. Runde: Alle fire sten samles op på en
gang.
5. Runde: Stenene samles op som i 1.
runde, men beholdes i hånden.
6. Runde: Alle sten i hånden. En kastes
op, og de fire øvrige lægges ned, inden
stenen gribes igen.

Domino
I skal bruge et antal flade, glatte, aflange sten, som I kan male på.
I kan enten bare male prikker på stenene, som de er – eller I kan male dem
med en bundfarve, for eksempel sort,
og så male hvide prikker på. Prikkerne
skal i al fald være så meget i kontrast til
bundfarven, så I tydeligt kan se og tælle
prikkerne. Lav så mange, som I orker at
male.
Og spil så Domino, som I plejer, men nu
kan det jo også foregå udendørs, uden
at brikkerne flyver væk i blæsten. Tag
dem med, når I tager til stranden!

Kryds og bolle
Her kan I finde seks nogenlunde ens
sten og så male et kryds på tre og en
bolle på de andre tre. Eller I kan finde tre
lyse sten og tre mørke sten. Slå så fire
streger i sandet eller på jorden – eller
find fire lige lange pinde eller tangstykker, som kan lægges ud som spilleplade.

Kastekonkurrence
Tegn i sandet eller jorden en lang streg,
hvor I skal stå, når I kaster. Tegn en
cirkel et par skridt væk og skriv ”5”. Gå
yderligere et par skridt væk og lav en ny
cirkel med tallet ”10”. To skridt mere –
ny cirkel med tallet ”15”. Stil jer nu med
hver jeres sten bag startlinjen og kast
efter tur. Brug en eller flere sten hver,
eventuelt i hver sin farve, så I kan kende
forskel. Vinder er selvfølgelig den, der
får flest points.
Smut
Alle kender vist at slå smut. Her kan
hele familien være med, og finder man
de ideelle smutsten, runde og glatte, så
kan stenene slå rigtig mange smut på
vandoverfladen. Hvem kan få flest?

Prøv at lave en varde på jeres yndlingssted på stranden. Når man stabler sten,
skal man tænke på, at de største sten
skal ligge nederst, og stenene skal
helst være lidt flade, for at de kan ligge
stabilt uden at falde ned. I kan starte
med flere sten ved siden af hinanden
for at styrke varden. Hvem kan lave den
højeste?
Det er altid spændende at komme tilbage til sin egen varde for at se, om den
står der endnu.

Varder
En varde er en menneskeskabt stabel
af sten. Varder har gennem tiden været
brugt til mange forskellige formål. De
har især været brugt til at markere en
vej eller et skel til ens ejendom. Men
også turister har markeret et særligt
sted, de har besøgt, med en varde –
som for at sige: Her var jeg!

Natur-”tags”
En anden slags ”varde” kan I lave for
at markere, at I har været på besøg et
bestemt sted. Ligesom kærester laver
hjerter i barken på et træ, bjergklatrere
sætter et flag eller en varde, og som
graffitimalerne – mere eller mindre
lovligt – gør opmærksom på, at de ”har
været her”, sådan kan I også markere, at
I har været på besøg. Det kan I gøre med
sten, men med natur-”tags” kan I også
bruge andre materialer. For eksempel
små træstykker, pinde, muslingeskaller,
tang eller andet. Lav en figur efter jeres
egen fantasi, det kan være en ring af
sten, et sandslot, en havfrue, en trold,
et monster eller bare en helt enkelt
bunke.
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