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Hvad leger børnene egentlig?

1. Ud fra hukommelsen skriver du ind i skemaet på næste side, hvilke fantasilege børnene i dit hus/din børnegruppe 

især selv leger, og hvilke fantasilege de voksne oftest sætter i gang med børnene. Nævn kun lege, som leges løbende, og 

som dermed er en del af legemiljøet.

2. Vurder ud fra overblikket i skemaet, hvor stor en del af børnegruppen der deltager i legene, hvilke interesseområder 

legene dækker, og om der eventuelt er børn, hvis interesser og forudsætninger ikke dækkes af legene. Lav opsamlende 

noter herunder.

Hvor stor en del af børnegruppen deltager i fantasilege med andre børn?

Hvilke interesseområder er dækket ind af legene? 

 

 

 

Er der evt. børn, hvis interesser og forudsætninger ikke dækkes ind af legene?
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Hvad leger børnene hos os?
Husets og/eller gruppens navn: 

Legetype
Igangsat af  

børn   /   voksne

Børns interesseområder  

tilgodeset i legen
Hvem er med i legen?

Eksempel: 

Butiksleg
X

Madvarer, madlavning, penge, tal, 

familieleg

Meget populær blandt de 

3-4-årige piger og enkelte af 

drengene 
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