PÆDAGOG

Dyrestafet
LEGEN
Børnene deles op i to rækker. Den voksne viser et billede af et dyr. Det første barn i hver
række skal nu agere som det viste dyr mens de bevæger sig ud mod basen med
billedkortene, Ved basen skal børnene finde dyret, og bringe kortet tilbage til den voksne. Når begge børn
har afleveret billedkortet, vil den voksne vise de næste to børn et nyt billede. Sådan fortsætter legen, indtil
alle børn har prøvet
TRIN FOR TRIN
1. Opstil banen og fordel billedkortene på basen
2. Børnene skal stille sig i to rækker
3. Du forklarer legen for børnene
4. Du viser et billedekort til børnene
5. De forreste i hver række skal nu agere som pågældende dyr,
mens de bevæger sig ud mod basen med billedkort
6. Når de når frem skal de finde billedkortet med deres dyr
7. De skal så vise kortet til de andre, tage det med tilbage til dig
ved start og stille sig bag i køen
8. Når begge børn er tilbage, viser du det næste billede til de
næste børn i rækken
9. De skal nu agere som pågældende dyr, mens de bevæger
sig ud mod basen med billedkort
10. Når de når frem skal de finde billedkortet med deres dyr
11. De skal så vise kortet til de andre, for så at løbe tilbage og
stille sig bagerst i deres række
12. Sådan fortsætter legen indtil alle børn har prøvet x-antal
gange, eller når der ikke er flere billedkort eller mere tid
kort med dyr
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VARIATIONER
•

Lad de ventende børn lege det dyr der skal findes

•

Bed børnene om enten at lave dyret lydløst eller kun at lave dyrets lyd. (det er svært at lege et dyr
hvis man ikke må bruge lyd eller kun må bruge fagter)

•

Du kan forsøge at beskrive dyret i stedet for at sige hvad dyret hedder. Står du f.eks.med et billede
af en abe kan du i stedet for at vise billedet, sige “Jeg kan lide at svingefra træ til træ og jeg elsker
bananer”

YDERLIGERE INFORMATION
Vi har alle forskellige ideer om, hvad kvaliteten ved de enkelte dyr er. Det er derfor
interessant at se, hvilken måde de enkelte børn agerer et dyr som en elefant. Vil barnet
fokusere på snablen eller den store tunge krop.
DYRESTAFET
LEGEN TRÆNER BØRNENES:
•

Begrebsforståelse.

TIPS
Jo mere der leges jo nemmere opnås læring. Det kan derfor anbefales at du sammen med
børnene lever dig ind rollen som dyrene
MATERIALER
Billedkort sæt a tre
DYRELISTE
Hund
Pingvin
Elefant
Gris
Giraf
Abe
Frø
Løve
Kænguru
Ko
Kanin
Fugl

