
GPS 6: Noa 

Fire forskellige dyrelege 

 

Leg 1: ”I arken havde Noa to …………” 

Ingen rekvisitter 

Børnene stiller sig i en rundkreds. Et 

barn udvælges til at gå ind i midten. Herinde siger barnet: ”I arken 

havde Noa to ………..” Og i stedet for at sige et dyrenavn, mimer barnet 

et dyr. De andre børn skal herefter forsøge at gætte, hvad det var for et dyr. Det 

barn, som gætter rigtigt, bytter plads med barnet i midten af cirklen og fortsætter 

nu legen. 

 

OBS: Det er en god idé at lade børnene gætte ved håndsoprækning, da de ellers nogle 

gange vil svare i munden på hinanden og dermed gøre det svært at afgøre, hvem der 

var først. 

 

 

Leg 2: Find det rigtige dyr 

Rekvisitter:  

Et tørklæde  

Små kort med dyrebilleder på (nok til alle børn.) 

 

Giv et af børnene bind for øjnene. Stil resten af børnene i en cirkel rundt om dette 

barn og giv dem små kort med forskellige dyrebilleder på. 

Herefter siger barnet i midten et dyrenavn (f.eks. ”løve”), og det 

barn, der har fået billedet af løven, efterligner løvens 

dyrelyd. Barnet i midten skal nu gætte, hvem det var, 

der spillede dette dyr. Hvis barnet gætter det indenfor 

f.eks. tre forsøg, skifter barnet og ”løven” plads. Herefter 

får den nye person i midten bind for øjnene. De andre børn 

blander kort og pladser, og legen gentages. 

 

 

Leg 3: Find 12 dyr  

Rekvisitter:  

12 små plastikdyr/dyrebilleder (eventuelt flere) 

Alle børnenes navne øverst på hver sin liste 

Blyanter til lederne 
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Inden klubben starter, gemmes 12 små plastikdyr (eller dyrebilleder) rundt omkring i 

lokalet. 

Nu gælder det for børnene om at finde så mange forskellige dyr uden at røbe for de 

andre, hvor de ligger. Det gøres på den måde, at når børnene har opdaget et dyr, 

kommer de op til lederen og hvisker, hvad det er for et dyr. Lederen skriver dyrets 

navn på en liste med barnets navn øverst. Herefter fortsætter barnet med at lede 

efter flere dyr.  

Efter et aftalt stykke tid stoppes børnene, og man tæller op, hvilket barn, der har 

fundet flest dyr. 

Hvis man har mange børn, er det nok en god idé at have flere ledere, der skriver dyr 

op på listerne. 

 

OBS: Børnene skal have at vide, at når de opdager et dyr, skal de lade som ingenting, 

så de andre ikke lægger mærke til, hvor det er. 

 

Leg 4: Genbrug af huskespil fra tekst 1 

Rekvisitter:  

Ét huskespil fra tekst 1 

 

Inden legen starter, giver lederen hvert barn en brik fra huskespillet. Børnene må 

ikke vise hinanden deres brikker. Når lederen siger til, skal de alle mime den figur, 

der var på brikken. Nu gælder det så om at finde den person, der mimer den samme 

figur som en selv. Når alle har fundet deres makker, starter legen forfra. 

 

OBS: Det er vigtigt at sørge for, at begge brikker i et par bliver delt ud, så alle 

børnene har en makker at finde. Hvis der er et ulige 

antal børn, kan en leder deltage. 

 

Idé: Carsten Gunst og Dorthe Lykke Jensen 

  VUF!! 

     VUF!! 

        VUF!!! 
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