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Lege for gruppe arbejde eller en legestund
Kan du rime?
 Alle sidder sammen på gulvet i en ring. Læreren begynder og siger med børnene: Kan
du rime, kan du rime? Sig til mig hvad rimer ved …… Mens dette er sagt skiftes alle at
klappe hænderne sammen og på låret. Læreren vælger så det første barn som skal
rime og barnet skal finde rimord. (f.e. læreren siger mus og barnet skal finde rimord
til mus) Dette barn skal så lede næste omgang o.s.v. Enkelt rim eller svært = hvor
gamle er børnene.
Klappe ordene:
 Alle sidder sammen på gulvet i en ring og det er god idé at begynda at gå ringen og
alle klapper sit navn f.e. Ann-a er 2 klap og Se-bast-i-an er 4 klap. Når alle har
klappet sit navn vælger læreren et ord og beder et barn at klappe ordet. Dette barn
vælger så den næste o.s.v.
Finna ting som begynder på bogstaverne…..
 Bruge kortene som var gjort i opskrift 4 i denne leg. Börnene skal drage 3-4 kort og
bogstaverne skal sættesp å gulvet. Hvert barn skal finde noget i rummet (ikke for
store ting) som begynder på disse bogstaver. Hvad de finder sættes nedenfør den
rigtige bogstav. To og to kan samarbejde med dette. Denne leg kan leges ude i godt
væder og så skal børnene finne ting ude som begynder på bogstaverne.
Skrive bokstaver og taler børnene ser omkring sig:
 Denne leg kan man lege ude eller inde og har legen været meget populær i min
børnehave for mange år. Börnene får pappekort de kan skrive på (ca. A3 størrelse) og
„permanent marker“ tuspen. Börnene går rundt om børnehaven eller skolen eller går
i gåtur ude. På vejen skal de finde bogstaver eller taler og skriver på sit kort hvad des
er. Ude er de f.e. husnumere eler bilnumere men inde kan det være någet på væg
eller dører. Når børnene kommer til bage viser de hinanden og snakker om hvad de
har fundet.
Salt dej og første bogstaven i børnenes navn:
 Gøre salt dej (som bliver hårt ved at stå eller bages i ovn) Børnene skal gøre den førse
bogstav i sit navn ved brug av salt dejet og om de behøves kan de have staven foran
sig til at se hvordan den er. Når bogstaven har tørres en den malet og limes så på
pappekort eller någet andet som passer. En hul i dejet inden det tørres kan man også
gøre og når bogtaven er tør kan man hænge den í vindue eller på væg.

