
VEJLEDNING

SPROGBROEN

TRIN FOR TRIN

1. En skoleklasse (ca. 22 elever) mødes med 
en opfordring til at hjælpe med at bygge 
en bro mellem Aalborg og Nørresundby, 
eller mellem Aalborg og København(?).

2. Inddel børnene i to hold.

3. Holdene får hver sin base over for 
hinanden.

4. Vha. den velkendte sangleg skal holdene 
bygge hver sin bro mellem baserne og 
derfor nå over til deres målbase.

5. En voksen demonstrer, hvordan Bro bro 
brille leges: To rækker børn med hæn-
derne hævet som et tag, hvorefter det 
forreste barn eller par løber igennem 
”tunnelen” (se sange på dansk og engelsk 
nederst på siden). Hver gang sangen 
slutter, fanges et eller to børn, der så skal 
løbe tilbage til hjembasen og hente en 
hulahopring, som lægges fra hjembasen 
og frem mod målbasen. Ringene bør læg-
ges med et mellemrum (30-50 cm.), som 
børnene kan hoppe henover.

6. Når alle 5-6 hulahopringe/brosten er lagt, 
stiller holdets børn sig (par/alene) i hver 
sin ring. 
Barnet/parret i den første ring siger et 
ord, som næste rings par/børn skal rime 
på. Et nyt ord siges af de næste osv.

7. Når alle har lavet et rim; så må holdet 
hoppe over i målbasen.

MATERIALER

• 8 kegler til at opstille de 2 baser.

• 12 hulahop-ringe (5-6 ringe per hold a 
10-12 elever).

VARIATION

• En 1. klasse kan nøjes med at synge bro 
bro brille, evt. kun første og sidste vers.

• En 2. Eller 3. Klasse kan udfordres med 
en sang på engelsk, fx London bridge is 
falling down.

• Endelig kunne instruktørerne inddrage 
børnene i at digte nye ord til sangene, 
som det fx er gjort med sangen London 
Bridge – med Aalborg bridge og mermaid 
(i stedet for fair lady).

DELTAGERANTAL

Børn: 20-24

Voksne: 1-2

HVAD STYRKES PRIMÆRT

• Formålet med sprogbroen er at give bør-
nene en fælles erfaring med sangleg, 
samarbejde og brobygning med sproget. 
Måske vil børnene bagefter huske, at man 
kan bygge bro med sprog og sang.

• Sanglegene giver børnene indsigt i dansk 
og engelsk kulturarv, og inviterer til leg 
med, meddigtning og refleksion over 
sangtekster. 

S p r o g 
fitness



• Samarbejdet foregår både i grupper og par, 
og kan give børnene nye positive oplevelser af 
hinanden.

• Brobygningen vha. hulahopringe giver børnene 
en konkret oplevelse af sproget i form af sam-
menkædede ord og sætninger.

TIPS

For at skabe en impuls til sproglegen, er det vig-
tigt, at børnene mødes med engageret voksen, som 
beder om deres hjælp til at bygge en bro. ”Vil I hjæl-
pe med at bygge bro..?” 

Det er vigtigt, at den/de voksne går foran og leger 
med de første par gange sangen synges. Bagefter er 
det tillykke til vinderholdet og kom igen til det andet 
hold. Tak skal I alle sammen have.

SANGE

Bro bro brille 

Klokken ringer el’ve 

Kejseren står på sit høje hvide slot

Så Hvidt som et kridt 

Så sort som et kul 

Fare fare krigsmand 

Døden skal du lide

Den som kommer allersidst 

Skal i den sorte gryde. 

Første gang der la’r vi ham gå 

Anden gang gør vi ligeså

Men tredje gang der ta’r vi ham

Og putter ham i gryden.

Aalborg bridge is falling down

Falling down, falling down

Aalborg bridge is falling down 

My fair mermaid

Iron bars wil bend and break

Bend and break, bend and break

Iron bars will bend and break

My fair mermaid. 

Build it up with iron bars

Iron bars, iron bars

Build it up with

iron bars / My fair mermaid.


