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Antal børn
Fra fire og opefter.
Alder
Alle fra to til ca seks år.
Antal voksne
Tre til fire.
Rekvisitter
Haler - fx skråbånd i forskellige farver (fx rød,
gul og grøn). Minimum dobbelt så mange
bånd, som der er børn.
Kegler el.lign. til at afgrænse cykelområdet.
Fysiske rammer
En grus- eller asfaltbane.
Forberedelse
Afgræns cykelområdet.
Uddel haler til børnene - en hale per barn,
som monteres bagpå i kraven.
Fordel rollerne mellem de voksne: Nogen
skal fange haler og nogen skal holde og
uddele ekstrahaler.
Sådan
Børnene skal undgå at få snuppet deres hale
af halefangeren. Hvis de mister halen, cykler
de hen til haleholderen og får en ny hale.
Udvikling: Der udpeges 2-3 voksne halefangere, som tildeles hver deres farve skråbånd.
Det er vigtigt, at de sætter båndet, så børne-

ne tydeligt kan se farven (fx rundt om hovedet, højt hævet i hånden el.lign.). Børnene får
ligeledes tildelt haler i forskellige farver. Det
er vigtigt, at børnene ser, hvilken farve, de får.
Nu er legen som før, men man kan kun blive
fanget af den voksne, som har den samme
farve som en selv. Når børnene mister deres
hale, cykler de hen til haleholderen og får en
ny hale, som de selv bestemmer farven på.
Halefangerne afleverer løbende de bånd,
som de erobrer, til haleholderen, så der hele
tiden er nye haler til børnene.
Legen stopper når de voksne ikke kan løbe
mere.
Det øver du i Halefanger-legen:
•	At turde cykle stærkt imellem en masse
andre børn
• At holde øje med den voksne og se hvor
vedkommende bevæger sig hen
•	Reaktionsevne
• Rum- og retningsfornemmelse
• Og meget mere :)
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Ok, så prøv Cykelskyggetagfat
(se cykellegebogen s. 25)

