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Mus og løver
Antal børn
Fire eller �ere.

Alder
Alle fra �re år.

Antal voksne
To eller �ere. 

Rekvisitter
Kridt. 

Fysiske rammer
En grus- eller asfaltbane.

Forberedelse
Tegn et spisekammer centralt på lege- 
pladsen med plads til, at alle børnene kan 
være derinde samtidig med deres cykler. 
Forskellige andre steder på legearealet 
tegnes musehuller. Her skal der kunne 
holde to cyklister samtidig.  

Sådan
De voksne er løver, som skal fange børnene, 
der cykler rundt og er mus. Hvis en mus 
bliver fanget, kommer den i fængsel i 
spisekammeret. Musen befries ved, at en af 
de andre mus cykler forbi og rører den. Er 
der �ere mus i spisekammeret, bliver alle 
befriet, når bare en af dem bliver rørt. 
Musene har helle i musehullerne. Legen 
starter med, at alle musene er i spise- 
kammeret. Når løverne begynder at tælle 

ned fra ti, må musene begynde at cykle. 
Løverne må først løbe efter musene, når 
der er talt ned til nul. Legen fortsætter, 
indtil løverne ikke kan mere. Så kan to eller 
�ere børn være løver, og en ny runde kan 
begynde.

Ideer til legeudvikling
Forenkling: Lav legen som en ”streg til 
streg-leg”, hvor børnene skal cykle 
mellem to parallelle streger med 
15-20 meters mellemrum. Børnene 
har helle bag ved stregerne.
Udvikling: Indsæt �ere fangere, lav 
færre musehuller. 

Det øver børnene
•   At cykle hurtigt ind imellem hinanden  
        og orientere sig samtidig.
•   At starte og stoppe.
•   At være modig på cyklen.  

Ideer til leg og læring
Mus og løver er en meget social leg, hvor 
børnene er sammen imod de voksne. 
Brug legen til at arbejde med fællesskab 
og social udvikling og snak med børnene 
om, hvordan de bedst hjælper hinanden i 
legen. 

Vi vil 

cykellege mere!

Ok, så prøv 

Halefanger i bogen 

”20 Cykellege” 

(s.26)
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