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Snak om dyr : - stikord til en god snak om dyr. 

Koen - Give mælk, kød og skind. Sige muh. 

Hønen- Lægge æg der kan spises eller blive til kyllinger. Sige gok-gok.  

Grisen- Blive til flæskesvær og skinke. Sige øff. 

Hesten - Rides på, landbrugsdyr i gamle dage. Sige prrhh. 

Hanen - Vække om morgen. Holde styr på hønsene. Slås med andre haner. Sige 

Kykkeliky. 

Fåret/lam -Give uld til tøj, spises og siger mæh. Påske. 

Hunden - Holde vagt. Gø ad katten. Hyrdehund – passer får. Sige Vov. Kæledyr. 

Katten - drikke fløde, spise mus. Sige Miau. Kæledyr. 

Musen - Spise ost. Bor i markerne i sommeren og tager forråd (nødder) til vinteren. 

Sige piv. 

Man kan også tale om hvilke farver og størrelser dyrene kan have. Forskel på hanner 

og hunner. Hvem er dyrene bange for (fjender)? Hvordan bevæger de sig, hvad 

spiser de, hvor bor de og hvordan sover de? 

 

Rundkredsleg:  

Denne leg er god til at lære selv at være i fokus, og også lære at lade andre være i 

fokus, og kan bruges til mange forskellige sange.  

Alle børn med og uden kostumer (uden kostumer: børn som gerne vil være med i 

legen uden at være klædt ud – måske får et af børnene lyst til at være klædt ud 

næste gang ☺) står i en rundkreds med hinanden i hånden.  

Det dyr som er i fokus går ind i midten af rundkredsen, og de andre står med 

hinanden i hånden eller går rundt i rundkredsen, mens de synger. Når der skal 

synges om det næste dyr, træder barnet fra midten tilbage i rundkredsen og det nye 

træder ind.  
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Sange: 

Velegnede sange til rundkredslege med bondegårdsdyr 

• Jens Hansens har en Bondegård (Old mac Donald had a farm). 

• Kan du gætte hvad jeg er – fastelavnssangen som oprindelig hedder ”Kan du 

gætte hvem jeg er”. 

• Jens Petersens ko. 

 

Andre sange man kan lege hvor der er dyr i 

• Jeg en gård mig bygge vil  

• Rapanden Rasmus  

• Mæh si’r det lille lam  

• I en kælder sort som kul 

• Lille føl  

• Se den lille kattekilling  

• Der sad to katte på et bord  

 

Teaterstykke: 

”Hvad fatter gør er altid det rigtige” af H.C. Andersen – god til bedsteforældredag og 

andet festligt hvor der skal spilles teater. 

 

”Der er altid børn som skiller sig lidt ud. Der er de meget tilbageholdende og generte børn eller de meget 
frembrusende børn HER HAR KOSTUMERNE STOR VÆRDI. 
Det generte eller sprogsvage barn kan i starten lettere gemme sig bag et kostume, men tør efterhånden 
at stå mere frem. 
Det meget frembrusende barn, som vil være på hele tiden kan ofte godt se en mening med ikke at være i 
spil hele tiden, og giver plads til de andre”. 

Jytte Christiansen, pædagog i Skt. Klemens Private Børnehave 
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