
Fagdate med engelsk, torsdag d. 4/3 kl. 14.30-15.00

TAG ENGELSK MED UDENFOR!

Inspiration til udeundervisning, indskoling/mellemtrin



Program – 30 min
• Traditionelle bevægelseslege 

• Få mobilen i spil – tag foråret med ind  

• Leg med rim og remser 

• Samtale og læsning på fødderne

• Idrætsprægede aktiviteter  

• Besøg på Blåbjergskolen 

• Ressourcer til udeundervisning i engelsk 



Ressourcer på nettet

VILD MED ENGELSK

Lege, tasks, spil og digitale ressourcer

ENGLISH OUTSIDE

Padlet med flere ressourcer til udendørs 
engelsk

https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/bingorun-indskoling
https://padlet.com/lfpo/englishoutside


Traditionelle bevægelseslege
- og dyk ned i engelsk børnekultur 



Traditionelle lege

Silly Simon Says: Gør som Simon siger, men ikke hvad han ikke siger: 
Simon says waddle like a penguin, - twirl like a ballerina,- tickle your 
class mate, - throw a kiss etc.

Captain's Coming: TPR-leg med pirattema, 1-2 elever vælges til kaptajn, 
resten af klassen er skibets besætning og skal gøre som kaptajnen siger + 
bevægelser: Sidste mand ryger ud eller løber en omgang i skolegården

Mr. Crocodile: 
Alle spillerne står på  en linje, undtagen én: Mr. Crocodile, som står på 
den anden side. Alle siger: Please Mr Crocodile, may we cross the river? 
Why not, what’s your favourite colour? Elever med den valgte farve får 
lov til at gå. De andre jagtes, og bliver til krokodiller, hvis de bliver 
fanget.



Læs mere på VILD MED ENGELSK

Silly Simon Says Captain’s Coming Mr. Crocodile

https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/simon-says
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/captains-coming
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/mr-crocodile


Få mobilen i spil

- og tag foråret med ind!



Spring Hunt: Udlevér en liste over forårsordforråd, og eleverne skal lede efter 
tingene i skolegården eller den lokale park. De må gerne være kreative i deres 
afbildninger. Er det muligt, bringes emner på listen med hjem i klassen, hvor I 
opretter en Spring Collection. Afsluttes med en omgang: What’s missing?

Mobile shopping: Eleverne deles op i hold, som hver får en liste med ting, de skal 
finde. Målet med legen er at finde alle genstandene på listen. Holdene har ikke en 
fast rute, de skal følge. 

Mobile bingo: Eleverne arbejder i par/små grupper, som hver har en bingoplade med 
ord og en mobiltelefon. Undervejs tages billeder af det fundne, Når pladen er fuld, 
vender man hjem og fortæller på engelsk om billederne. Find link til forskellige 
bingoplader på næste side.



Læs mere

Mobile Bingo Spring Hunt

https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/mobil-bingo
https://www.fluentu.com/blog/educator-english/esl-spring/


Leg med rim og remser 

- og bevæg jer i takt til ord og musik



Leg med rim og remser

Hot Potato: Send en ærtepose eller blød bold rundt i en kreds i takt til sang eller 
remser, fx One two it’s a Shoe, Quick, quick the Cat´s been Sick, Ladybird, Ladybird
Humpty Dumpty, Hickory Dickory Dock, London Town. Den som holder kartoflen, 
når remsen slutter, skal løbe en omgang I skolegården eller…?

Skip a Beat/Rhyme: Hop i takt og sig remser/rimet. Find ideer til aktiviteter med 
sjippetov og langreb her:
http://www.gameskidsplay.net/jump_rope_ryhmes/ Fx. I love Coffee, I love Tea…

Hokey Cokey: Fælles kædedans med kropsbevægelser. Se video side 11.

11

http://www.gameskidsplay.net/jump_rope_ryhmes/


Rim, remser, sang med bevægelse

A Sailor Goes to Sea Two Little Dicky Birds Do the Hokey Cokey

https://youtu.be/hPd6inJnk0Y
https://youtu.be/ZjMDrF25vZc
https://youtu.be/bs0LdByJ434


Læsning og samtale på fødderne

- og skab et trygt udearbejdsrum



Læsning på fødderne

Scavenger Hunt – Små elevgrupper bevæger sig fra post til post, indtil de finder en ‘skat’. 
Holdene behøver ikke at starte ved de samme poster, men det gælder for alle, at de skal løse 
én posts gåde, før de kan gå videre til den næste post. Der kan uddeles et kort med posternes 
placering.

Jigsaw Reading: En tekst, fx eventyr klippes i antal strimler passende til elevgruppen. Teksten 
læses højt, eller eleverne gør det, hvorefter de går fra person til person og læser deres tekst og 
lytter til de andres. Samme hjælper klassen hinanden med at lægge puslespillet.

Read and understand: 2-3 går sammen rundt i området. Tekst deles op i afsnit, som hænges 
op over et større område, spørgsmål besvares mundtligt. Uddelte overskrifter, som lægges i  de 
vedhæftede plastiklommer. Alternativ: QR-kodeløb.



Samtale på fødderne
Manage the Robot: Træning af bevægelsesverber 2 og 2 på et græsareal 
med bolde o.a. og Den ene med bind for øjnene, den anden giver ordrer til, 
hvad partneren skal gøre: walk, run, stop, pick up the ball osv.

Storysparkers in the schoolyard: Hæng billeder op udenfor. Random 
makkersamtale: What do you see in the picture? What happened before? 
Afterwards?

Mix n’ Match med memory-kort. Alle får et ordkort/billedkort. Læreren 
siger ’mix’ 3-4 gange, og alle går rundt mellem hinanden, og bytter kort, 
når de passerer hinanden. Læreren siger ’match’, og alle skal finde deres 
‘makker’ hurtigst muligt uden at vise deres kort til andre. Når de fleste har 
fundet deres makker, startes forfra med ordene ’ mix’!



Læs mere på VILD MED ENGELSK

Scavenger Hunt Manage the Robot Mix’n Match

https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/scavenger-hunt
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/manage-the-robot
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/udskoling/mixn-match


Idrætsprægede 
aktiviteter
- og få pulsen helt op



Idrætsprægede aktiviteter

Word/Question Race: I hold som stafet, første mand løber ned, læser 
ordet/billede og forklarer/oversætter el. besvarer spørgsmål til læst tekst. Er 
man i tvivl løber man tilbage og spørger sit hold.

Stuck-in-Mud eller Vocabulary Tag: FangeIeg med specifikt ordforrådskategorier: 
animals, films, colours etc. Er man ved at bliver tagget, går man ned på det ene 
knæ og råber et ord fra kategorien. På mellemtrinnet kan man lege Freeze Tag, 
hvor man befries med sætninger, der sætter det aftalte ordforråd i spil. 

Bingo Race: Løb 2 og 2 med en bingoplade på græsareal med kegler og skjulte 
ord. Fundne ord afkrydses undervejs. Ét par er fangere, og bliver man fanget 
mister man sin plade til fangerne. Fyldte plader giver point



Læs mere på VILD MED ENGELSK

Word Race Bingo Race Stuck in the Mud

https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/mellemtrin/word-race
https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/bingorun-indskoling
https://www.wikihow.com/Play-Tag


Ressourcer på nettet

VILD MED ENGELSK

Lege, tasks, spil og digitale ressourcer

ENGLISH OUTSIDE

Padlet med flere ressourcer til udendørs 
engelsk

https://www.vildmedengelsk.dk/leg-og-bev%C3%A6gelse/indskoling/bingorun-indskoling
https://padlet.com/lfpo/englishoutside


Kontakt

Lise Fenger Poulsen

lfpo@ucsyd.dk

72663325

Ring eller skriv, hvis du har 
nogen spørgsmål

mailto:lfpo@ucsyd.dk
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