
Teamwork og tagfat

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.

Materialer  /  Kegler til at afgrænse området 

Varighed  /  15 minutter 

Klassetrin  /  0.-1. klasse, 2.-3. klasse

Link til mere materiale  / 

https://www.dgi.dk/gymnastik/oevelser/6178

Alle mine kyllinger
Beskrivelse / Til legen vælges en kyllingemor, en ræv og en masse kyllinger.

Kyllingemor er i hallens ene ende, mens kyllingerne er i den modsatte ende af hallen. 
Hvis det er en stor hal, kan man også vælge kun at benytte den ene halvdel af hallen.
Ræven står i midten af hallen mellem kyllingemor og kyllingerne.

Legen startes ved følgende råb:

Kyllingemor råber: ”Alle mine kyllinger kom hjem”.

Kyllingerne svarer: ”Vi tør ikke”.

Kyllingemor spørger: ”Hvorfor ikke?”.

Kyllingerne svarer: ”Fordi ræven vil spise os”.

Kyllingemor svarer: ”Kom alligevel”.

Kyllingerne skal forsøge at løbe op til den ende, hvor kyllingemor er, uden af blive fanget af ræven.

De kyllinger, som bliver fanget, bliver til ræveunger, og skal hjælpe ræven med at fange kyllinger i 
næste omgang. De kyllinger, som ikke blev fanget, går ned i den ende, hvor de løb fra, og på den 
måde bliver legen ved, indtil sidste kylling er fanget.

Hvis legen gentages igen og igen, kan man også vælge en ny kyllingemor og ræv hver gang legen 
påbegyndes. På den måde, er der flere som får lov at prøve at være kyllingemor, kylling og ræv.

Man kan også vælge, at der skal være to, der er kyllingemor på samme tid, sådan at der er en kyllinge-
mor i begge ender af hallen.

Derudover kan man bestemme, at ræven skal bevæge sig på en bestemt måde, fx hinke eller 
krabbe-gang i stedet for at løbe.


