
 

GPS 38: Elias på flugt 
 

Leg: ”Tarzan” 
 

Denne leg er uafhængig af tekstens tema 

Børnene sætter sig i en rundkreds. Til hver stol hører et  ”dyr”. Børnene er det dyr, som hører til den stol, 

de sidder på. Til hvert ”dyr” hører en bevægelse og en lyd, f.eks. 

 

Dyr Bevægelse  Lyd 
Tarzan (den bedste plads) Slår sig på brystet    Åiåijoh 

Pige Stritter med lillefingeren og vinker  

 med hænderne   Titar, titar 

Ko Holder hænderne som horn i panden  Muh 

Edderkop Holder hånden på låret som en edderkop Aadd 

Fisk Former bobler i luften   Boble, boble 

Krokodille Laver et stort gab med armene og klapper 

 dem sammen   Haps 

Elefant Laver en elefantsnabel med armene  Iiihh 

Giraf Holder armen op som en lang hals med 

 hånden som mund    Smask, smask 

Haj (den dårligste plads) Bevæger hånden op og ned som en hajfinne Dydydydy 

Find selv på flere, eller lav jeres helt egne. 

 

Det er bedst at være Tarzan, næstbedst at sidde lige til venstre for Tarzan (f.eks. Pige), tredjebedst at 

sidde lige til venstre for Pigen o.s.v. Hajen er den dårligste plads og er altid lige til højre for Tarzan.   

 

Hajen begynder legen med at gøre sin egen bevægelse og sige sin egen lyd. (Lyd og bevægelse skal altid 

komme på samme tid.) Herefter gør Hajen lyden og bevægelsen for et af de andre dyr f.eks. Koen. Så er 

det koens tur til først at gøre sin egen bevægelse og lyd og herefter et af de andre dyr. Den, der har den 

bevægelse og lyd, som koen gjorde, skal så fortsætte på samme måde (altid først sin egen lyd og bevægelse 

og så en andens lyd og bevægelse).  

På denne måde fortsætter man indtil et barn ”dør”. Man dør, hvis man gør noget, som man ikke skulle. F.eks. 

siger en lyd og gør en bevægelse der ikke passer sammen, gøre en bevægelse, når det er et andet barns tur 

eller er for langsom til at finde på en bevægelse og en lyd. 

 

Når et barn dør, flytter dette barn hen på Hajens plads og er nu haj. Alle de børn, som sad imellem hajen 

og det døde barn, flytter en plads til højre (inklusiv den tidligere haj). De børn, der har flyttet plads, har 

fået nye dyr. 

 

Legen fortsætter som før ved, at Hajen starter med at gøre sin egen lyd og bevægelse og så en andens lyd 

og bevægelse. Dette kan fortsætte, så længe børnene synes, det er sjovt, og tempoet kan sættes op 

efterhånden, som de bliver bedre. 

 

Idé: Maj Højgaard 

Edder- 

  kop 

 

Pige 

 
Ko 

 

Giraf 

 

Haj 

 

Elefant 

 

Fisk 

 

Tarzan 

 

Kroko-                     

dille 

 

Hvis barnet på 

edderkoppens plads dør, 

flytter børnene sådan her: 

 

Tarzan kommer automatisk 

kun til at flytte, hvis 

han/hun selv dør.  
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