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Aktivitets-ark 8 (0-2 klasse)

Pindvine-stafet

Princippet er som i en almindelig stafet. Elever-
ne deles i to hold, som skal stå på række bag en 
startlinje. Et spørgsmål læses op. Spørgsmålet 
skal kunne besvares med et ja eller et nej. 
Når holdet tror, at det har det rigtige svar, løber 
den første i køen ned i den anden ende af 
lokalet, hvor der står to stole - en med ja og en 
med nej - og sætter sig på den rigtige stol. Det 
gælder selvfølgelig om at komme først til den 
rigtige stol. Når en elev har været henne ved 
stolene, går hun eller han om bag i køen igen. 
Sådan fortsætter legen, indtil alle på begge 
hold har løbet, eller indtil der ikke er fl ere 
spørgsmål.

Materialer: To stole og to skilte - et med ja og et 
med nej.

Forbered 10-20 spørgsmål om pindsvin, som 
man kan svare ja eller nej til.

Andre aktiviteter
Spørgsmålene kan også bruges som en slags 
simpelt Trivial Pursuit.

Årstid: Hele året
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Formål
Aktiviteten giver på en sjov måde eleverne mu-
lighed for at teste deres viden om pindsvin. Når 
eleverne er i hold, virker det mindre farligt at 
skulle svare. Viden giver mulighed for at vinde.

Spørgsmål der kan stilles
• Spiser pindsvin grøntsager?
• Spiser pindsvin regnorme?
• Har pindsvin pigge på ryggen?
• Har pindsvinets unger pigge, når de bliver   
 født?
• Har pindsvinets unger hår, når de bliver født?
• Spytter pindsvin på sig selv?
• Kan pindsvin godt lide mariehøns?
• Kan pindsvin høre en regnorm under jorden?
• Går pindsvin i dvale om vinteren?
• Får pindsvinet unger om foråret?

Vejledning til aktivitets-ark 8 (0-2 klasse)

Tips til undervisningen
Lad eleverne læse fakta om pindsvin for 0.-2. 
klasse på Projekt Pindsvins hjemmeside. Man 
kan evt. prøve stafetten, før man går i gang 
med at arbejde med pindsvin og igen bag-
efter. Så kan man se, om børnene er blevet 
hurtigere til at svare på spørgsmålene. Man 
kan også lade eleverne lave stafetten til en 
anden klasse.
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