
VEJLEDNING

Hvem er du - og hvad  
laver du? 

TRIN FOR TRIN

1. Børnene skal danne en rundkreds med 
den voksne i midten. Den voksne skal 
have en ærtepose eller lign. 

2. Forklar legen for børnene.

3. Den i midten skal mime en ting eller et 
dyr. Det kan fx. være en and hvor der siges 
’rap, rap, rap’ og man bevæger sig som en 
and.

4. Alle børnene skal så gøre det samme som 
den i midten.

5. Når alle har været and i et stykke tid, skal 
rundkredsen spørge den i midten ”HVEM 
ER DU? OG HVAD LAVER DU?”.

6. Herefter svarer den i midten: ”Jeg er en 
and og jeg rapper”.

7. Den i midten kaster ærteposen til ét af 
børnene i rundkredsen.

8. Den der var i midten, løber ud til rund-
kredsen og laver en high-five runde og 
ender med at stille sig hvor barnet med 
ærteposen stod. 

9. Barnet med ærteposen skal nu ind i mid-
ten af rundkredsen og finde på det næste 
der skal vises.

10. Legen starter så fra punkt 3. Det er altså 
nu barnet i midten, der skal lege et dyr 
eller en ting. Eks. et træ i vinden.

11. Legen slutter når alle børn har været i 
gennem eller at den bestemte tid er gået. 

MATERIALER

• En ærtepose eller lign. der kan kastes 
med

• Idé-liste

VARIATIONER AF LEGEN

• En voksen kan hjælpe i midten af rund-
kredsen igennem hele legen.

• Ærteposen skal gribes for at komme i 
midten, hvis den tabes skal man kaste 
den tilbage til midten igen og et nyt barn 
skal prøve at gribe den i stedet. 

HVAD STYRKES PRIMÆRT

• Samarbejdsevne (Inklusion) da alle er 
med til at gør det samme som der bliver 
vist i midten.

• Lytteforståelse, idet de skal høre efter, 
hvad der skal spørgers og svares på ift. 
spørgsmålene.

• Artikulatoriske kompetence når de skal 
sige som et dyr.

• Leksikalske kompetence, ved at ordene 
både siges, gentages og mimes. Så alle 
er med på, hvad ordene betyder. 

 
 
 

S p r o g 
fitness



IDÉLISTE 

• Jeg er en and og jeg rapper

• Jeg er en løve og jeg brøler

• Jeg er en hund og jeg gør

• Jeg er en kat og jeg miaver

• Jeg er en fugl og jeg pipper

• Jeg er en gorilla og jeg løber rundt

• Jeg er en kænguru og hopper rundt

• Jeg er ude at fiske

• Jeg er ude at løbe

• Jeg sidder på en stol

• Jeg læser en i bog

• Jeg leger en leg

• Jeg krammer mine venner

• Jeg fjoller

• Jeg laver sprællemænd

• Jeg laver gadedrengehop

• Jeg drejer rundt

• Jeg hopper på et ben
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OPSTILLING


