
 

Vær et dyr leg 
Legen går ud på, at alle elever og læreren står i en cirkel. Læreren peger på en elev i 
cirklen og siger et dyr. Den der bliver peget på, skal sammen med de to elever, der står 
ved siden af lave dyret. Nedenfor er en beskrivelse af, hvilke dyr man kan være og 
hvordan man laver dem. Når de tre elever har lavet dyret, skal den der blev peget på, 
pege på en ny, og sige et nyt dyr. Hvis en af de tre, der skal lave dyret gør det forkert eller 
for langsomt, ryger denne person ud af legen.  
 

Progression i legen: 

● Start med kun at have to dyr i legen. Før I går i gang prøver alle at lave dyrene. 
● Efterhånden som I bliver bedre til legen kan I tilføje flere dyr. 
● Efterhånden som I bliver bedre til legen kan I sætte tempoet op, og på denne 

måde gøre legen sværere.  
● Man kan tilføje lyde til nogle af dyrene, for at gøre det sværere. 

 
De forskellige dyr: 

- Elefant: Personen i midten er næsen og de to der står ved siden af er ører. 
- Bille: Personen i midten rækker armene op i vejret som følehorn, mens de to der 

står ved siden af stritter med begge arme og det ene ben for at give billen så 
mange ben som muligt. 

- Edderkop: De to der står ved siden af laver et net ved at holde hinanden i 
hænderne mens den i midten lader som om han/hun kravler op på nettet.  

- Snegl: Personen i midten er sneglen og stiller sig med begge hænder over 
hovedet og tager en finger fra hver hånd frem som små følehorn. De to der står 
ved siden af stiller sig bag personen og bukker sig som et sneglehus. 

- Tusindben: De tre personer går ned på alle fire og stiller sig på en række, som et 
tusindben med 12 ben. 

 


