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Pakken
Titel Pakken

Rekvisitter Man skal bruge en lille æske (pakken) med en ting i. Æsken kan enten have en enkelt elastik 
omkring eller to elastikker, der krydser hinanden som et gavebånd. 

Underlag Kan leges alle vegne

Antal deltagere 2-8 børn

Sådan gør I Alle står op i en rundkreds omkring pakken og siger remsen. Når teksten siger, at man 
skal ryste sin krop, rystes de enkelte kropsdele enkeltvis også længe, børnene har ener-
gi og opmærksomhed på netop den bevægelse. 

Når remsen er slut, bliver pakken rakt til et udpeget barn, som får hjælp til at sætte ord 
på, hvad det mon tror, der gemmer sig inde i pakken? Støt evt. barnet i at beskrive det 
hemmelige indhold. Hvordan ser det ud, hvor stort er det, hvem har mon sendt pakken 
osv.

Hjælp de helt små ved at lade dem smugkigge ned i pakken.

Til sidst åbnes pakken, og indholdet afsløres. Her fortsætter samtalen om indholdet. 

Inden remsen siges igen, lægges en ny ”hemmelig” pakke i æsken. Lad eventuelt et 
barn hjælpe med at udvælge den næste pakke og putte den ned i æsken.

Af Nanett Borre Aktivitet uden sang

Remse Når man får en pakke
kan man undre sig
Hvad gemmer den mon indeni
Hvem sender noget til mig

Men inden jeg kan pakke op
så må jeg ryste med min krop

Hænder, fødder, numse, skulder,
hoved, knæ og mave

Så blev der stille i min krop
Nu må [barnets navn] åbne pakken op.
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Bag om legen I denne leg er der særligt fokus på den fælles opmærksomhed og børnenes evne til at 
beskrive det, de ser.

Elastikkerne omkring æsken tjener ikke kun som gavebånd, der er nemlig en bagtanke 
med dem, der rækker ind i sprogarbejdet. Det center i hjernen, der bearbejder de fin- 
motoriske impulser og det center, der har med vores sprog at gøre ligger lige op af hin-
anden i hjernen. Hvis vi stimulerer finmotorikken ekstraordinært hos små børn, opstår 
der en slags overflow, der kan gavne den sproglige udvikling.

Til de helt små kan man udelade elastikkerne eller nøjes med at sætte en enkelt rundt 
om pakken.


