
Trin-for-trin vejledning til ”Kreativ leg med historier”  
i 0. klasse 

Litteratur: De tre små grise og ulven. 
Intro: Børnene hører historien ”De tre små grise og ulven”. Bagefter får de til opgave at bygge deres egne grise 
og huse – men pas på! På et tidspunkt kommer ulven, og han er sulten! Det er op til børnene at redde grisene 
ved at bygge huse, der kan holde til ulvens pusten og prusten! 

Timer i alt: 
Ca. 2 og 30 minutter timer inklusiv pauseleg. Kan skaleres op og ned ved behov. 

Forberedelse: 
Læs ”De 3 små grise og ulven”, indsaml byggematerialer, afdæk borde, aftal hvem der er ulven, find reglerne 
til pauselegen. 

Forløbet: 
1. Læs historien højt for børnene – gerne dialogisk i mindre grupper (find ideer til dialogisk læsning nederst). 

20-30 minutter. 
2. Inddel børnene i små grupper på 2-3 børn. 5 minutter. 
3. Klip en gris ud, giv den øjne og mund og farvelæg den i grupperne (hentes under ”Materialer”) eller byg gri-

sen ud af genbrugsmaterialer.  10-15 minutter. 
4. Lav en arbejdstegning: Hvordan skal huset til grisen se ud? 10-15 minutter. 
5. Byg huset til grisen ud af genbrugsmaterialer. 20 minutter. 
6. ULVEN KOMMER, DRILLER OG ER SULTEN! 3 minutter. Benspænd, hvor ulven spiser børnenes øjne (så ét af 

børnene ikke kan se noget, og de andre må guide) eller arme eller ben, så børnene i 3 minutter (mens Gurli 
Gris-musikken spiller) kun må bygge med den ene hånd eller skal hoppe rundt på et ben.  

7. Musik: Gurli Gris-remix (starter efter ca. 12 sekunder): https://www.youtube.com/watch?v=PJmMsYILq78  
8. Evt. pauseleg udenfor: ”Alle mine grislinger kom hjem”. 15 minutter. 
9. Byg husene færdig. 30 minutter. 
10. ULVEN KOMMER OG PUSTER PRUSTER! Test af børnenes huse. OBS: Børnene må gerne hjælpe ulven med 

at puste. 10-15 minutter. 
11. Feedback fra børnene: Hvordan gik det? Hvad gik godt og mindre godt? Fandt børnene ud af noget smart 

undervejs eller noget, de ville gøre anderledes en anden gang? 10 minutter. 

Hvis I synes det var sjovt, så kan I: 
• Sætte grisene på små pinde. Print og klip også ulvehoveder ud og sæt dem på pinde. Lav et lille teater-

stykke, hvor børnene genfortæller historien om de tre små grise og ulven. 
• Tegne en gris på et stykke papir eller karton, lav en grisehale, find noget at binde for øjnene og leg ”Sæt 

halen på grisen”. 
• Lave en aftale med biblioteket om et besøg, hvor børnene fx skal bygge en mur af papkasser og lege 

ulve, der skal forsøge at vælte muren – eller hvor I ser filmen ”Ulv”:  
https://biblioteket.filmstriben.dk/film/9000002676/ulv  



Materialer: 
Bogen ”De tre små grise og ulven”, 1 ulvemaske (kan hentes gratis online), elastiksnor/snor til maske, papir til 
at tegne på, tuscher/farveblyanter, evt. en tablet eller højtaler til at spille musik på. 
Byggematerialer: Fx skuresvampe, korkpropper, ispinde, piberenser, vatpinde, toiletruller, æggebakker, tape, 
lim, pap, elefantsnot, karton til bl.a. at bygge huset på. Evt. affaldssække til at dække bordene med. 

Pauseleg: 
”Alle mine grislinger kom hjem” – fangeleg baseret på legen ”Alle mine kyllinger kom hjem” (regler kan Goog-
les). Kræver: 1 grisemor (1 voksen), grislinger (børnene), ulven (1 voksen) og plads til leg. 

Inspiration til dialogisk læsning: 
https://lottesalling.dk/download/forskning.html 


