
GPS 4: De første børn  

 

Leg: ”Hit med sangen” 

  
Denne leg kender de fleste nok som en god gammeldags ”Kimsleg,” og det er rigtigt 

nok, men ved denne gamle leg er der tilføjet en ekstra afsluttende detalje.  

 

Tag en bakke og læg f.eks. ti ting på den (det skal være ting, som man 

er sikker på, at børnene kan navnene på). Læg dernæst et viskestykke 

over tingene.  

Saml alle børnene rundt om bakken. Fortæl dem, at de nu må kigge på 

tingene i 1 minut, hvorefter viskestykket vil blive lagt over tingene igen.  

Herefter skal de så huske alle ti ting og nævne dem for lederen.  

Indtil nu er legen stadigvæk den gode gamle ”Kimsleg”, men her 

kommer den afsluttende detalje:  

 

De ti ting skal ikke være tilfældige, men skal være ting, der kan relatere til kendte 

børnesange. F.eks. kan: 

         - en snegl og et blad blive til ”Mariehønen Evigglad” eller  

 - et æble blive til ”Æblemand kom indenfor” eller  

 - en stor og en lille klods blive til ”Om jeg er lille eller stor” eller 

 - et lille lam (af plastic) og et billede/tegning af et bjerg blive til 

”Jesu, lille lam jeg er”. 

 

Sæt fantasien i gang, brug de børnesange, som I synger i jeres 

børneklub og find ting, som passer dertil. Nogle sange kræver 

måske kun én ting, andre to eller tre ting.  

 

Når børnene har nævnt alle de ting, som er under viskestykket, 

skal de altså ”finde” de børnesange, som tingene relaterer til. Måske finder 

børnene på helt andre sange end dem, du som leder havde fundet på, men det er da 

bare ros til børnene.  

 

”Hit med sangen” er en hyggelig lille leg, som kan bruges fra børnene er ca. 3-4 år.  

Igennem legen repeteres nogle af jeres sange fra børneklubben og samtidig får 

børnene brugt deres ”huskesans”.  
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