VEJLEDNING

Heksemutter
HISTORIE
Heksemutter står og græder da børnene
ankommer til hendes gryde. Trolden Troels
har ødelagt hendes fortryllede skov med
affald. Hun har brug for børnenes hjælp til at
mixe en trylledrik, der kan rydde op i skoven.
Trylledrikkens ingredienser er spredt ud over
skoven, og heksen skal nå at finde dem, inden
det bliver mørkt.
Hver gang heksen skal bruge en ingrediens til
trylledrikken, skal børnene råbe følgende i kor:
Børn: “Heksemutter, Heksemutter - hvad vil du
have i din gryde?”
Heksemutter: “Nu skal I høre, hvad der kan
få trylledrikken til at flyde... Jeg skal bruge
[ingrediens-ord] + [ingrediens-ord].”
Når trylledrikken er færdig, skal børnene råbe:
Børn: “Heksemutter, Heksemutter - hvad vil du
have i din gryde?”
Heksemutter: “Der skal ikke mere i min gryde,
nu kan trylledrikken flyde.”
Med et hurtigt ryk trækker Heksemutter alt
affald sammen og kan smide det i gryden.
TRIN FOR TRIN
1. Fordel billedkortene rundt på jorden, og
læg affald bag dig, så børnene ikke løber
ind i det. Alle snorene fra affaldet samles i
et bundt så Heksemutter nemt kan samle
affaldet til sidst.
2. Børnene stiller sig rundt om heksegryden.
Heksen fortæller om sin trylledrik.
3. Heksen beder nu om ingredienser til sin
trylledrik.
(Fx “hale” og “tudse” = “haletudse”)

4. Nu skal børnene finde de rigtige kort så
hurtigt som muligt.
5. De børn, der finder det korrekte par, går hen
og lægger kortene i heksens gryde.
6. De kort som ikke passede, bliver liggende i
græsset til næste runde.
7. Legen fortsætter til tiden er gået, eller til
der ikke er flere kort på jorden.
MATERIALER
• 38 Billedkort
• 38 Ordkort
• Korrekte ordlister
• Heksens replikker og trylleformular
• Sort spand (gryde)
• Pind (grydeske)
• Evt hekseudklædning
• Lidt “affald”. Hvert stykke affald skal have
en gennemsigtig snor bundet på sig, så
Heksemutter kan trække alt affald sammen
i et ryk.
DELTAGERANTAL
Børn: 6-24
Voksne: 1-2
VARIATION AF LEGEN
• For at gøre legen sværere, kan man vælge
ordkort frem for billedkort.
• Heksen kan vælge at blande ordene, for at
børnene skal danne “vrøvleord”.
HVAD STYRKES PRIMÆRT
• Morfologi
• Samarbejdsevne
• Ordkendskab

