1. Bed børnene om at sætte sig i en rundkreds.
2. Fortæl, at I nu skal lege en hviskeleg – en leg hvor I skal hviske et ord til hinanden, og hvor ordet skal hele
vejen rundt i rundkredsen.
3. Fortæl børnene, at de skal hviske det ord videre, som de har hørt. Det kan godt være, at de hører et
andet ord, end det der egentlig blev sagt – og det er helt okay.
4. Når ordet er blevet hvisket hele vejen rundt, skal den sidste person i rundkredsen sige ordet højt.
5. Start med at hviske et ord til det barn, der sidder ved siden af dig.
6. Hvisk gode og positive ord til barnet (fx: kærlighed, venskab, sommerferie).

At skabe nærhed og at styrke børnenes koncentration, samarbejde og fællesskab.
Brug kun positive ord. I en gruppe med ældre børn, kan børnene skiftes til at starte med at sige et ord. Dog skal I
understrege, at de kun må sige positive ord, som man bliver glad af at høre.
Denne leg kan for nogle børn opleves som grænseoverskridende – både fordi man sidder så tæt på hinanden, men
også hvis de synes det er pinligt eller ubehageligt, hvis man ikke kan høre det ord, der bliver hvisket. Hvis I
oplever, at børnene reagerer sådan på legen, er det en god ide, at I løbende vender tilbage til legen, da børnene
på den måde kan blive fortrolige med den og dermed være med til at styrke fællesskabsfølelsen i gruppen, når de
kan grine med hinanden eller kommer til at lykkedes med at få hvisket det rigtige ord. Det er selvfølgelig vigtigt at
I italesætter og anerkender børnenes reaktioner på legen. Fortæl eksempelvis børnene, at det netop er det
STÆRKE SAMMEN-sangen handler om, at vi hjælper hinanden med at komme igennem legen sammen.
Hvis børnene synes, at legen er svær, udfordrende eller grænseoverskridende kan I prøve at sende et håndtryk
rundt i rundkredsen. Start med at give det første barn et håndtryk og bed ham/hende om at give det næste barn
et håndtryk, indtil håndtrykket er kommet hele vejen rundt. I denne variation af legen, er der stadig fokus på
samarbejde og børnenes koncentration. Fortæl børnene at det håndtryk, de sender videre, ikke må være hårdt, så
det gør ondt.

