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En leg 
som handler om 

at hænge klude op 
på tørresnor.

Vasketøj
Sprog og matematisk opmærksomhed
Ideer til at bruge legen til sprogstimulering og matematisk opmærksomhed

Nedenstående er ideer, som I kan tilpasse jeres børnegruppe og læringsmål. 
Find selv på andre eksempler og grib de ideer, der opstår i legen.

Ord/udtryk
Eksempler på ord og udtryk i legen
Klude, klemmer, tøjsnor, vasketøj osv.
Hente, lede efter, hænge op, sætte klemmer på osv.
Højt/lavt, spredt ud, foran, under osv.

Temaer
Ideer til temaer
Mormors vasketøj: Leg at mormors vasketøj er blæst ned.
Samarbejde: Vi hjælper hinanden, bytteleg med kludene osv.

Matematisk opmærksomhed
Ideer til matematisk opmærksomhed i legen
Lokalisering: Snak om hvor kludene er placeret – under sofaen, foran døren osv.
Kategorisering: Sorter kludene efter farve eller form.
Tælling og mængder: Tæl kludene, er der mange eller få.

Dialog før legen
Hvad skal der ske? (fremtid)
Hvor vil I lede efter kludene idag?
Hvilke farver kan I se?
Hvordan sætter man klemmerne fast?

Dialog under legen
Hvad sker der nu? (nutid)
Hvor er den røde klud? (bagved stolen, ved siden af Ida osv.)
Hvordan skal vi hænge kluden op? (trykke på klemmen, sætte den fast osv.)
Hvor skal kluden hænge? (f.eks. ved siden af den blå klud, midt på snoren osv.)

Dialog efter legen
Hvad skete der i legen? (fortid)
Hvor mange klude har du hængt op?
Hvilke steder fandt du klude?
Hvorfor hænger man normalt tøj op på tørresnoren?

Forberedelse/opfølgning
Ideer til forberedelse og opfølgning
Kig på tøjet i glemmekassen – hvad hedder tøjdelene? Snak om mønster, farver
billeder, antal, størrelse, vejr osv.
Tag børnene med i vaskerummet – snak om rent/ beskidt, vådt/tørt, vaske-
maskinen drejer, det larmer osv.
Leg andre lege med klude – f.eks. rengøringsleg, brusebad eller haleleg.

Praktisk
Der skal være mulighed for at hænge tøjsnor op og 
plads til at sprede kludene ud i rummet. Legen kan 
leges både inde og ude.
Rekvisitter: Tørresnor, klemmer og klude i forskellige 
farver (min. tre klude per barn).

Instruktion
Tørresnoren hænges op i en højde, så børnene kan 
nå den. Kludene spredes ud på legearealet. Foran 
tøjsnoren placeres en spand med klemmer. Legen går 
ud på at hente klude og hænge dem op på tøjsnoren. 
De voksne hjælper børnene med at sætte klemmerne 
fast. Når alle kludene er hængt op, kan de tages ned 
igen og legen kan leges igen. Børnene kan være med 
til at sprede kludene ud.

Voksenrolle
Godt at være opmærksom på som karavanefører
Vasketøj er en meget inkluderende leg, hvor alle børn 
kan være med på deres egne præmisser. Nogle henter 
mange klude og andre henter få. De voksnes rolle er 
at hjælpe børnene med at hænge klude op og guide 
dem til at blive ved med at lede efter nye klude. Giv 
børnene god tid til at undersøge og tumle med det, 
som de finder spændende i legen – fx rode med 
klemmen, undersøge kludene osv.

Forenkling
Ideer til at gøre legen lettere
Placer kludene tættere på tøjsnoren. De voksne hænger 
kludene op.

Udvikling
Ideer til at gøre legen sværere
Gem kludene, så børnene skal lede efter dem. 
Leg legen på et større område, så børnene skal bevæge 
sig længere og orientere sig i omgivelserne.
Hæv snoren så børnene skal strække sig eller klatre op 
på noget for at nå den.

Variation
Ideer til at ændre fokus i legen
Stil børnene opgaver om at hente bestemte farver. 
Tegn tal, bogstaver eller figurer på kludene og lav 
billed lotteri hvor den voksne viser børnene hvilke 
motiver, de skal lede efter.
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