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KLISTERRUNDKREDS

PRAKTISK
Der skal være plads til, at børnene står i kreds.

INSTRUKTION
Alle stiller sig i en rundkreds. I midten af kredsen er der en stor usynlig skål med lim, som alle smører på hænderne, 
hvorefter de tager hinanden i hænderne, i armkrog eller krydser armene. (Se illustrationer)

Den voksne giver forskellige kommandoer, som børnene skal udføre uden at give slip på hinanden(s hænder). Fx 
sætte sig ned og derefter sætte sig på bagdelen. Eller - gå rundt i ring, løbe ind til midten og tilbage igen osv. Legen 
slutter med, at alle hiver hænderne fra hinanden og vasker limen af fingrene. Nogle gange er der også kommet lim 
på kroppen, så man også må vaske den. 

VOKSENROLLE
Godt at være opmærksom på som karavanefører
Hvis der er børn, som har meget svært ved at holde andre i hænderne, kan man holde fast i et reb i stedet for. 
Legen kan blive kaotisk, hvis børnene begynder at hive i hinanden. Start evt. med forenklingen (se nedenfor), hvor 
man ikke har kropskontakt hele tiden og giv tid til, at børnene kan få succesoplevelser med de enkle kommandoer.

FORENKLING
Idéer til at gøre legen lettere
Giv færre og enklere kommandoer (uden lim) med begrænset bevægelse, fx ræk hænderne i vejret, ryste armene 
o.lign. 

Hvis det er for svært at holde hinanden i hænderne, kan man give kommandoer, hvor man veksler mellem at holde 
hænderne på sin egen krop og på sidemændene. Fx hold hinanden på skuldrene, hænderne på din egen mave, hold 
hinanden på knæene osv.
 
UDVIKLING
Idéer til at gøre legen sværere
Sæt tempoet i vejret og gør bevægelserne sværere. 
Lav legen med lukkede øjne. 

VARIATION
Idéer til at ændre fokus i legen
Form og figur: Lav en firkant, en trekant og andre figurer.
Kropskendskab: Smør lim på andre kropsdele – fx lillefingeren, fødderne, panderne osv.
Klisterløb: Løb hvor forskellige kropsdele er limet sammen – fx løb med sammenklistrede knæ, hænderne på låret 
osv.

SPROG OG MATEMATISK OPMÆRKSOMHED
IDÉER TIL AT BRUGE LEGEN TIL SPRØGSTIMULERING OG MATEMATISK OPMÆRKSOMHED

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

ORD/UDTRYK 
Eksempler på ord og udtryk i legen
Cirkel, lim, hånd, finger, osv.
Holde fast, give slip, samle, trække, osv.
Ved siden af, tæt på, ind mod midten, væk fra, oven på, osv.
 
TEMAER
Idéer til temaer i legen
Kend din krop: Hånd, håndflade, håndryg, finger, fod, hofte, albue, osv.
Fællesskab: Hjælpe hinanden, klistre sammen, fælles mål og indsats, osv.

MATEMATISK OPMÆKSOMHED 
Idéer til matematisk opmærksomhed i legen 
Afstande: tæt på, tættere på, langt fra, længere fra, osv.
Sekvenser: først to gange rundt, så højt op på tæer, så ned i knæ, osv.
Tid og tempo: hurtigt, langsomt, lang tid, kort tid, før, imens, bagefter, os

DIALOG FØR LEGEN
Hvad der skal ske? (fremtid) 
Hvad er vigtigt, når vi holder hinanden i hænderne?
Hvad tror I, vi skal lave i klisterrundkredsen i dag?
Hvad skal vi, når vi har hevet hænderne fra hinanden?

DIALOG UNDER LEGEN 
Hvad sker der nu? (nutid)
Har I fået lim på hele håndfladen?
Hvor mange skridt tror I, vi skal bruge for at komme ind til midten?
Er cirklen stor eller lille nu ifht. den cirkel, vi lavede tidligere?

DIALOG EFTER LEGEN
Hvad skete der i legen? (fortid)
Hvad gjorde vi, efter vi var gået ind til midten?
Hvem holdt du I hånden?
Hvilke former lavede vi i dag?

FORBEREDELSE/OPFØLGNING
Idéer til forberedende og opfølgende aktiviteter
Leg med lim. Eksperimentér med at klistre forskellige materialer sammen.
Geometrilege: Tegn og klip trekanter, firkanter, cirkler osv.
Lav andre lege med kropskontakt og samarbejde.

En leg hvor alle 
holder hinanden 
i hænderne og 
samarbejder
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