
Bolde i luften

Skolernes 
Forårsmotionsdag

Forårsmotionsdagen gennemføres af Dansk Skoleidræt i 
samarbejde med DIF og DGI. Initiativet er finansieret af BUVM, 
som led i en politisk aftale om at understøtte et fagligt løft og 
trivslen frem mod sommeren 2021.

Krokodilletagfat med bold
Beskrivelse / Alle elever starter med hver sin bold ved fødderne, i den ene ende af banen, i ”helle-zonen”. 
I midterområdet er der en farlig krokodille uden en bold, der skal forsøge at sparke så mange af de andres 
bolde ud af banen som muligt. Så længe bolden ikke er sparket ud over baglinjerne eller sidelinjerne, så kan 
den driblende elev stadig redde sig i mål i helle-zonen. De elever, der får deres bold sparket væk, bliver nu 
selv til krokodiller, der skal fange de tilbageværende elever. 

Krokodillerne skal hele tiden være i midterområdet, men de må gerne bevæge sig ud mod helle-zonerne, 
når underviseren har sagt ”Go” til de elever, der står klar i helle-zonen med bolden. Det er vigtigt, at man 
først løber fra den ene helle-zone til det anden helle-zone, når læreren råber ”Go” til hele flokken, så alle er 
parate og krokodillerne er på midten af banen. 

Når de sidste elever har mistet bolden, kan man sagtens prøve legen igen. 

Et godt tip er at markere krokodillerne med et bånd, så man tydeliggør, hvem der er krokodiller.
Man kan også drible med hænderne, og så bliver man til krokodille, når ens bold bliver rørt. 
Man kan desuden lade krokodillerne holde i hånd, så de skal samarbejde om at fange. Det kan enten være 
2 og 2, 3 og 3 eller en stor kæde.

Materialer  /  En bold til hver elev. Størrelse på bolden er ikke vigtigt, 
  bare eleverne kan drible med fødderne med den. 
  8 kegler, hvoraf 4 kegler markerer midterområdet 
  på banen og 2 kegler i hver ende af banen, der 
  markerer helle-zonen.

Varighed  /  20 minutter 

Klassetrin  /  0.-1. klasse

Helle-zonen Helle-zonenMidter-område


