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Fra bogen Plads til de vilde lege – i dagtilbud, skole og SFO

Forslag til forløb for de 2-3-årige børn 

Bjørnekamp
Deltagerantal: 2+ 

Alder: 2+ år

Brug eventuelt en fast pude til hver deltager. Leges på faldunder-

lag, madras, græs eller lignende. 

To bjørne sidder over for hinanden. Det gælder om at skubbe til hinanden og forsøge at få den anden 

ned at ligge. Kommer en bjørn ned at ligge, må den kæmpe sig op igen. Der er ingen taber og vinder, da 

det er en kraftprøve og tumleleg, der kan vare så længe, deltagerne orker.

Bjørnepasser 
Deltagerantal: 2+ 

Alder: 2+ år

Leges på faldunderlag, madras, græs eller lignende. 

Den ene deltager er bjørn, og den anden er dyrepasser. Dyrepas-

serne tager straks fat omkring bjørnen, der skal forsøge at slippe fri. 

Dyrepasseren skal forsøge at holde bjørnen fast så længe som mu-

ligt. Legen er slut, når bjørnen er sluppet fri, og der siges ”tak for kampen”. Der kan eventuelt byttes roller.

En variation er, at der er to dyrepassere og en bjørn. Da må dyrepasserne ikke holde om bjørnen, men 

sammen spærre vejen for bjørnen. Bjørnene skal mase sig ud imellem dem for at komme fri.

Ud af min skov
Deltagerantal: 2+ 

Alder: 2+ år

Brug eventuelt en fast pude til hver deltager. Leges på faldunder-

lag, madras, græs eller lignende. 

To bjørne sidder over for hinanden. Det gælder om at skubbe hin-

anden ud af skoven (en madras eller et andet afgrænset område). 

Denne leg kan foregå, så længe bjørnene orker, eller til den ene 

bjørn er ude af madrassen. 
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Krokodillens gab 
Deltagerantal: 2+ 

Alder: 4+ år

Leges på faldunderlag, madras, græs eller lignende. 

Den ene deltager er bjørn, og den anden er krokodille. Krokodillen 

holder fast med benene omkring bjørnens liv. Bjørnen skal forsøge at 

kæmpe sig fri. Legen er slut, når bjørnen er sluppet fri.


