
 
 

Uppvärmningslek Bondgårdsdjuren 

Roller: Musen Signe, Hunden Rufus, Grisen Nasse, Katten Misse 

Barnen sitter i ring där var och en har fått ovanstående ”roller”. För varje gång rollen nämns i 

texten nedan springer de barn med den rollen ett varv runt, utanför ringen. När rollen 

”Bondgårdsdjur” nämns springer alla barn ett varv. I leken lär sig barnen att lyssna och vara 

uppmärksamma och lyssna samtidigt som de blir uppvärmda på ett roligt sätt. 

Det var en gång en bondgård. Där bodde det bondgårdsdjur. De hette, Musen Signe, Hunden Rufus, 

Grisen Nasse och Katten Misse. En dag sa Hunden Rufus: ”Ska vi gå till korna?”. Men det ville inte 

Katten Misse. Hon ville gå och fånga råttor istället. Men det ville inte Grisen Nasse, han ville hellre 

ligga och ta ett lerbad då det visst var väldigt bra för huden. Musen Signe ville absolut inte jaga råttor 

för hon var ju en själv. Då kom Hunden Rufus på att de kunde gå och köpa glass. Det tyckte alla 

bondgårdsdjur var bra. De började gå och till slut blev Musen Signe så trött att hon somnade på 

Hunden Rufus rygg. Till slut var de framme vid glasskiosken. Glasskillen var så snäll att de fick 

glassarna gratis. Grisen Nasse tog en lerglass, Katten Misse tog en musglass. Musen Signe fattade inte 

varför det skulle finnas en glass med möss i. Hunden Rufus tog en korvglass av högsta kvalitet.  

När de hade ätit upp sina glassar gick alla bondgårdsdjuren hem igen. På vägen hem berättade 

Katten Misse att hon skulle hälsa på sina kusiner i Malmö. Hon skulle vara borta i några dagar. Grisen 

Nasse grät så det blev stora pölar på marken. Musen Signe tyckte att de skulle ha ett partaj för 

Katten Misse. Yes box sa Hunden Rufus, jag fixar partajtårta med godis på. Jag fixar ballonger sa 

Grisen Nasse. Och jag fixar saften sa Musen Signe. Alla fixade hela dagen med förberedelserna för 

partajet. När kvällen kom var alla bondgårdsdjuren spända av förväntan. Utom Katten Misse för han 

visste ju ingenting. Grisen Nasse hade skrivit ett brev till Katten Misse där det stod att han skulle 

komma till ladugården kl. 5. Precis klockan 5 var alla bondgårdsdjuren redo i ladugården. De gömde 

sig på sina gömställen och när Katten Misse kom ropade alla bondgårdsdjuren GLAD 

AVSKEDSFEST!!!!!. 

Hela kvällen åts det tårta och dansades. Alla bondgårdsdjur tyckte det var en alldeles underbar kväll. 

 

  




