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DAGENS ORD: 
 

Skygge 
Inkl. materialer:   
- 2 skyggelege  
 
Ideer til sproglege. Find evt. selv på flere/andre. Husk at justere aktiviteterne til 
børnenes alder og sproglige evner. 
 

STIKORD, fx: - Det modsatte af lys 
- Alle/alt har én 
- Den følger med, hvor vi går 

LEG, fx: 
 

- Kig på jeres egen skygge  
- Lav et skyggespil, en skyggedans eller 

skyggedyr med hænderne 
- Fang hinandens skygge 
- Leg skyggelegene (medfølger) 

RIM, fx: - Skygge/hygge/bygge 

LÆS, fx: - Frø og skygge 

SYNG/REMS, fx: - Syng med på ”I skyggen”  
Hør via QR-kode 

TAL OM, fx: - Lys/skygge 
- Hvad er skygge 
- Hvorfor kan man have brug for skygge om 

sommeren? 

TALEMÅDER OG 
ANDET SPROGLIGT, fx:  

- At stå i skyggen af nogen 
- ”Ikke se skyggen af” noget/nogen 
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2 skyggelege  
 
 
 
Følg skyggen 
 
Lav eksperimentet en dag, hvor I kan til at følge med hele dagen og  
tegne skyggerne op. Find et solrigt sted, hvor der er sol det meste af dagen.  
Find en tydelig genstand, fx en globus, og noget kridt. 

Stil globussen i solen med god plads omkring til at tegne med kridtet. Tegn omkring foden 
på globussen, så I ved, hvor den har stået, hvis nu et barn kommer til at flytte den.  
 
Start fx med at tegne skyggen fra globussen kl 9.00. Skriv tidspunktet på ved skyggen.  
Vent så nogle timer og gentag. Sådan fortsætter I hele dagen. Brug gerne kridt i forskellige 
farver, så de forskellige skygger er til at adskille.  
 
Med de yngste kan I fx tegne morgen, middag og eftermiddagsskyggen. Til de ældre kan I 
måske finde skyggerne på de hele klokkeslet. 
 
Kilde: https://www.legoglektie.dk/2018/05/21/skyggers-vandring/ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Tegn skyggedyr/-figurer 
 
Find et stort stykke hvidt papir (fx fra en flip-over eller større). 
 
Læg det på et solrigt sted og sæt nogle forskellige plastikdyr, figurer eller lign. op på 
papiret, så de står lige for solen og kaster slagskygge ned på papiret.  
 
Lad børnene tegne omridset på skyggerne med en sort tusch.  
Farvelæg skyggefigurerne bagefter og skriv, hvad de forestiller nedenunder.   
Tal om skyggefigurerne: Ligner de sig selv? Ligner de noget andet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


