
VEJLEDNING

SPROGBROEN
TRIN FOR TRIN
I denne leg skal børnene hjælpes ad med at 
bygge en bro mellem to byer/destinationer. 

1. Inddel børnene i to hold.
2. Holdene får hver sin base over for 

hinanden.
3. Med den velkendte sangleg Bro bro brille 

skal holdene bygge hver sin bro mellem 
baserne og nå over til deres målbase. 

4. En voksen demonstrerer, hvordan Bro 
bro brille leges: To rækker børn med 
hænderne hævet som et tag, hvorefter 
det forreste barn eller par løber igennem 
”tunnelen” (se sangen på næste side). 
Hver gang sangen slutter, fanges et eller 
to børn, der så skal løbe tilbage til hjem-
basen og hente en hulahopring, som 
lægges fra hjembasen og frem mod 
målbasen. Ringene bør lægges med et 
mellemrum (30-50 cm), som børnene 
kan hoppe henover.

5. Når alle 5-6 hulahopringe/brosten er 
lagt, stiller holdets børn sig (par/alene) i 
hver sin ring. 
Barnet/parret i den første ring siger et 
ord, som næste rings par/børn skal rime 
på. Et nyt ord siges af de næste osv.

6. Når alle har lavet et rim; så må holdet 
hoppe over i målbasen.

MATERIALER
• 8 kegler til at opstille de 2 baser.
• 12 hulahop-ringe (5-6 ringe per hold á 

10-12 elever).

DELTAGERE
Børn: 20-24
Voksne: 1-2 

VARIATION
• En 1. klasse kan nøjes med at synge bro 

bro brille, evt. kun første og sidste vers.
• En 2. eller 3. klasse kan udfordres med 

en sang på engelsk, fx London Bridge is 
falling down.

• Inddrag børnene i at digte nye ord til 
sangene.

HVAD STYRKES PRIMÆRT
• Formålet med Sprogbroen er at give 

børnene en fælles erfaring med sangleg, 
samarbejde og brobygning med sproget. 
Måske vil børnene bagefter huske, at 
man kan bygge bro med sprog og sang.

• Sanglegene giver børnene indsigt i 
dansk og engelsk kulturarv, og inviterer 
til leg, meddigtning og refleksion over 
sangtekster.

• Samarbejdet foregår både i grupper og 
par, og kan give børnene nye positive 
oplevelser af hinanden.

• Brobygningen vha. hulahopringe giver 
børnene en konkret oplevelse af sproget 
i form af sammenkædede ord og 
sætninger.



SANG

Bro bro brille 
Klokken ringer el’ve 
Kejseren står på sit høje hvide slot
Så Hvidt som et kridt 
Så sort som et kul 

Fare fare krigsmand 
Døden skal du lide
Den som kommer allersidst 
Skal i den sorte gryde. 

Første gang der la’r vi ham gå 
Anden gang gør vi ligeså
Men tredje gang der ta’r vi ham
Og putter ham i gryden.


