SMÅKAGEHUSET

alle årstider

Emne: Løb i rummelige områder
Nøgleord: løb parvis
Hvad vi har brug for: små børnehus, tørklæde, småkage
bagt med børnene på forhånd med det formål at dekorere
heksens hus
Anslået tid: 10 - 15 minutter
Metoder: spil, forklaring, samtale

Aktivitetsbeskrivelse:
Mulige målsætninger: At lære at håndtere fejl
For at understøtte barnets håndteringsevne og evnen til at
samarbejde
Aktivitet:
Formålet med spillet:
At løbe parvis i forskelligt terræn, mens de bliver jaget af heksen.

Baggrundskontekst:
At løbe i par er meget vanskeligere end at løbe alene. Heksen kan fange børnene ganske let, hvilket kan
resultere i skuffelse. At lære at håndtere skuffelser hjælper børn med at udvikle nøgleegenskaber, som
de har brug for senere i livet, såsom håndtering af færdigheder, følelsesmæssig modstandsdygtighed,
kreativ tænkning og evnen til at samarbejde.
Før spillet starter:
Bages der småkager med børnene og dekorere dem med heksens hus. Et alternativ er at tegne
småkager eller andre kager på papir eller andre materialer og bruge dem som dekoration.

Introduktion til spillet:
Børn, kender du historien om Hans og Grethe, som blev kidnappet af en heks? Heksen levede dybt inde i
skoven i et hus bygget af småkager og mange andre lækre ting. Hans og Grethe er faret vild i skoven og
er meget sultne; derfor nærmer de sig langsomt huset og vil smage de lækre kager som huset er lavet
af.
Under spillet:
Når alt er klart, vælger det pædagogiske personale et barn, der repræsenterer heksen, og som skal
bærer et tørklæde. Dette barn vil blive gemt i huset. Børnene vil danne par (blandet køn, hvis det er
muligt). De parrede børn skal holde i hånd og langsomt nærme sig huset. Når de er tæt nok på, begynder
heksen at jage børnene, der løber væk (selv under jagten skal børnene fortsætte med at holde i hånd).
Parret, der er fanget, vil blive sat i huset med heksen. Spillet gentages, indtil det sidste par bliver
fanget.
Mulige evalueringsspørgsmål for børn:
Børn, hvordan var heksen? Hvordan gik det med at løbe i par? Hvad fandt du udfordrende i denne leg?

Læreplanstema:
Tema om krop og bevægelse, Tema om Natur og naturfænomener, Tema om kulturelleudtryksformer og
værdier, Tema om Sproglig udvikling
Kilder: Take me out
Noter:
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