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Mudderbingo 
 
Varighed: 
45 min 

 
Forberedelsestid: 
Ca. 60 min 

 

Fremgangsmåde: 

Find et passende sted i skolegården eller nærområdet. Gerne med vand i nærheden. I 
to store baljer blandes mudder. I begge baljer lægges 15 forskellige ting, og de 
tilsvarende ting lægges i en pose. 

Eleverne får hver en bingoplade udleveret, og stiller sig 10-20 meter fra baljerne. Den 
voksne trækker en ting op af posen, og de elever, der har den pågældende ting på 
deres bingoplade, løber hen og stikker hænderne ned i mudderet og søger efter tingen. 
Den der først finder den pågældende ting, fisker den op, løber tilbage til de øvrige elever 
og lægger tingen på sin bingoplade. De elever, der ikke fandt noget i mudderpølen, går 
også tilbage, men er med igen i næste omgang. Legen slutter enten, når der er en, der 
har bingo eller alle tingene i baljen er fundet. 

 

Man kan evt. tage en snak om, hvilke af tingene, der er affald, om noget af det bliver 
nedbrudt og hvor lang tid det tager. 

 

Materialer fra krible-krable-rygsækken:  

• Ingen 
 
Materialer du selv skal skaffe: 

• Kopierede og laminerede bingoplader (kopiark) 
• To store baljer med mudder 
• Baljer med rent vand + håndklæder eller mulighed for at komme til at vaske 

hænder 
 
3 sæt med følgende ting: (De fleste kan findes på lærerværelset, i glemmekassen eller i 
billedkunstlokalet) 
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• Pose til tingene (Kun 1 stk) 
• Sok 
• Kop 
• Gaffel 
• Tom mælkekarton 
• Blåt mælkelåg 
• Orange mælkelåg 
• Æble(skrog) 
• Tom emballage fra ostehaps 
• Tom frysepose 
• Blyant 
• Plastikkrus 
• Pensel 
• Tøjklemme 
• Tom plastikflaske 
• Slikpapir 
• Viskelæder 
• Plastikbille 
• Teske 
 
Refleksionsspørgsmål: 
Hvordan var det at stikke hænderne ned i mudderet - hvorfor?  
Kender I følelsen fra noget andet? 
Har I lyst til at prøve igen? 
 
Fælles mål: 
Krop og bevægelse, fysisk aktivitet, krop og hygiejne 


