
 
Terning lege:  
 
Vi leger dyr 1:  
Når tegningen lander på:  
Stjerne = vi skal lege elefanter og trampe.  
Rektangel = Vi skal hoppe som en frø 
Firkant = Danse som en abe. 
 
Vi leger dyr 2:  
Når tegningen lander på:  
Stjerne = vi skal sige som en ko  
Rektangel = vi skal sige som en gris 
Firkant = vi skal sige som en hane. 
 
Vi leger dyr 3: 
Den der triller terningen, bestemmer hvilket dyr vi skal være 
 
Terning og plakaten:  
Lander terningen på eks. en stjerner skal man finde kortet  
Og sætte den oven på stjenen på plakaten.  
 
Terningen bestemmer:  
Lander terningen på en firkant, så skal vi finde firkanten et  
Sted i rummet. Når vi har fundet Firkant, skal vi hoppe, klappe, eller  
Synge en sang.  
 
Ud at gå leg, remse: 
Nu skal vi - ud at gå - ud at gå  
Nu skal vi - ud at gå - ud at gå.. 
 
Hvor skal vi gå hen? Vi skal over til firkanten.. ja… 
Hvor er så firkanten – der…J  
 
Nu skal vi hen til firkanten gå, firkanten gå, firkanten gå 
Nu skal vi hen til firkanten gå, firkanten gå, firkanten gå 
 
Når vi kommer hen til firkanten, så skal vi lave et eller andet- 
Det kan børnene være med til at bestemme. Hvis firkanten ligger i sofaen  
Eller på en pude, så kunne børnene jo hoppe lidt.  
 
Så går gå turen videre – hvor skal vi hen – vi skal hen til rektanglen..osv 
 
 
 

Firkant, rektangel og trekant 

 

 

 



 
Ud at køre med bumletoget -  
Forberedelse: 3 hulahop ringe er lagt ud på rundt omkring 
i stuen/ på stuen. Inde i hulahopringene ligger en af formerne: 
 trekant, firkant, stjerne, rektangel. Alternativt kan vi firkanten,  
stjerne, rektanglen ligge forskellige steder i stuen.  
 
Efter hvert vers er toget kommet hen stjerner, trekant og 
 firkanten. Alle skal stå i hulahopringen og enten dreje,  
hoppe, trampe sammen.  
 
Syng sangen eller lyt til sangen. Se video link på siden ”ideer til sange – vi lærer sprog” 
 
Gemme - leg: 
Firkanten, rektangel eller stjernen gemmes rundt omkring – vi skal nu finde 
Dem. Kan være man den ene dag skal lege vi finder firkanten, den næste dag 
Rektangel.. osv.  
 
Snak om ugens børnevideo afsnit 2:  
Hvem var det der råbte Michael Back (firkant) 
Hvad farve har firkant?  
Hvad farve har trekant? 
Hvad farve har rektangel? 
Hvor var det at trekant kravlede op? 
 
Fido leg: (ærtepose leg) 
Jeg har lavet en ærtepose sang, som nemt kan bruges/ syges til leg med jeres firkant, rektangel og 
trekant. Teksten sir:  
 
Så tar vi fido og sætter den på hovedet 
Så går vi rundt med fido på vores hoved 
La, la, la, …. 
 
I stedet for ”Fido”, så kan vi sige trekanten, firkanten, rektangel.  
 
Ide 1: vi leger med firkanten. Alle børn har så en firkant- ærtepose som vi leger med.  
Ide 2: vi leger den ene dag med rektangel, den anden med trekanten osv.  
 
Musik: lyt til sangen som jeg har lagt på siden ” ideer til sange og lege”. 
 
 
 


