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Aktiviteter 
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KONGEFAR- LØBET: 
 � Formål: At finde ord, der kendetegner vores kongefar.

Rundt omkring lægges sedler med enten tekst eller billeder på det, som 
kendetegner vores Kongefar. F.eks. HJÆLPER, LYTTER, SEJ, STÆRK... + ord, 
der siger det modsatte. F.eks. LIGEGLAD, SVAG, SNYDER, SLADRER... Bør-
nene sendes ud 2 og 2. Hver gang de har fundet en seddel med en rigtig be-
skrivelse, løber de tilbage og skriver det på et ark. De skal vide, hvor mange 
de skal finde i alt. 

DEN RUNDE STOL:
 � Formål: At opleve at vi kan gøre de vildeste ting, når vi står sammen.

Alle deltagere stiller sig tæt sammen i en rundkreds. Kredsen skal være helt 
rund og man skal have personen bagved så tæt på at man kan sætte sig på 
vedkommendes lår. På et fælles tidspunkt sætter alle sig lige så stille ned og 
danner en fælles stol. Man rejser sig også fælles igen for at undgå unødige 
fald.

MENNESKEPYRAMIDE:
 � Formål: At opleve at vi kan gøre de vildeste ting, når vi står sammen.

Start med at lade dem prøve 2- 1 kombination og udbyg den herefter. Vær 
opmærksom på at de skal stå på hinandens lænde – ikke rygge, for at und-
gå skader.

KONTRAKT:
 � Formål: At forpligte sig på en opgave, hvor man tjener andre.

Alle børn laver en kontrakt, hvor de vælger en daglig situation, hvor de har 
mulighed for at tjene en anden person. Der skal skrives/ tegnes en fin kon-
trakt, hvor barnet skriver under og kontrakten tages med hjem og hænges 
op. Denne kontrakt skal så medbringes og evalueres den efterfølgende søn-
dag. Det skal være en overkommelig situation, som barnet har mulighed 
for at arbejde på hver dag. 

Eks. ”Jeg vil hjælpe min mor og far med at rydde op efter morgenmaden”. 
”Jeg vil følge min lillebror i skole”. ”Jeg vil hjælpe min sidemakker med 
matematikstykkerne”.

AVISSTAFET:
 � Formål: At komme først til målet ved at samarbejde

Der arbejdes sammen 2 og 2. Hvert hold har 2 aviser til rådighed. Det er 
forbudt at røre gulvet, så de skal samarbejde om at transportere sig vha. de 
2 aviser frem til aftalt sted. 

TERNINGLEG:
Find en terning. Lav en rundkreds. Alle slår på skift med terningen. 

Slår man en 1’er eller 2’er skal man give ”high five” til den der sidder til 
højre. 

Slår man en 3’er eller 4’er, skal man sige én god ting om den der sidder til 
højre. 

Slår man en 5’er eller 6’er skal man give hånd og sige sit navn til en der 
sider til højre. 

KONGEN BEFALER:
 � Formål: At være hurtigst ved at arbejde sammen som et hold.

Lederen agerer kongen. Børnene deles i 2 hold og er undersåtter. Kongen 
befaler nu forskellige ting – ca. 5-10 ting. F.eks. en hvid sok. Det hold, der 
først kommer op med en hvid sok, får et point. Tænk på at det skal være 
ting, som begge hold har mulighed for at få fat på.

STAFET:
 � Formål: At samarbejde gennem forskelligheder:

Børnene deles i 2 (eller flere) hold. De aftaler og fordeler indbyrdes hvem der 
henholdsvis løber, hopper og hinker ruten. Alle skal bevæge sig på forskel-
lig vis.
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FIND 3 FEJL:
 � Formål: At være opmærksom og se de små detaljer.

3 børn går udenfor efter først at have stillet sig foran de andre, så de kan se 
hvordan de ser ud. Når de kommer ind igen har de lavet om på 3 ting (på-
klædning, hår, øreringe...). De andre skal nu se om de kan finde de 3 fejl.

TILGIVELSE – I GUDS LYS:
Lederen i gruppen tager et A4 plasticfolie/transparent og en tusch (ikke per-
manent). På folien skrives de ting, vi har gjort forkert. For eksempel dumme 
ting vi har sagt til vores forældre eller venner. Hvis vi har sagt ’du må ikke 
være med’ eller hvis vi har lukket en fremmed ude fra vores gruppe osv.

Når arket er fyldt og alle har bidraget med en sætning, fortæller lederen 
kort om, at Jesus er død på korset for vores synders skyld. Nu sænkes folien 
ned i en spand med vand og al tusch-farve forsvinder. Folien bliver ren og 
blank igen.  

GUD ELSKER – DIG (BANKE BØF):
Alle børn sidder i en rundkreds.

Én skal være den (barn 1). Vedkommende skal gå rundt udenom kredsen, 
prikke på hver enkelt og sige: ”Gud elsker” – ”Gud elsker” – ”Gud elsker” – 
”DIG”.

Når der prikkes på ryggen (barn 2) og der siges ”DIG”, løber barn 1 og 2 hver 
sin vej rundt om kredsen og den, der ikke når den tomme plads er den, der 
forsætter legen ”Gud elsker” - …

KLUDDERMOR:
 � Formål: At holde hovedet koldt og løse problemerne.

En af deltagerne udpeges til at være den og forlader lokalet. De andre delta-
gere stiller sig op i rundkreds mens de holder hinanden i hænderne. Rund-
kredsen skal herefter lave knuder på sig selv ved at nogen går ind under 
armene på andre. Dette gøres så mange gange det er muligt uden at nogen 
dog slipper taget i hinandens hænder.

Når man mener, at der er knuder nok tilkaldes kluddermor fra det andet 
lokale ved at alle råber ”kluddermor”.

Kluddermor skal nu løse den store knude op ved at føre de andre tilbage 
gennem de knuder de har lavet, stadig uden at nogen må give slip på taget i 
hinandens hænder. Når knuden er løst op, kan en ny rundkreds laves og en 
ny kluddermor udpeges.

TILLIDSLEG:
 � Alle børn går sammen to og to.

Den ene såt bag ved den anden. Det forreste barn lukker øjnene (eller holder 
sig for øjnene) og den anden fører ”den blinde” af en rute med små forhin-
dringer, som man aftaler med den voksne.

LEVENDE SPEJLE:
 � Formål: At være opmærksom og se de små detaljer.

2 og 2 stiller sig overfor hinanden. De skiftes til at være hinandens spejl og 
skal imitere hinandens bevægelser/ mimik så nøjagtigt som muligt.
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