Bevægelsesaktiviteter med cirkustema
Lærervejledning
På cirkusmuseet har vi udviklet en række bevægelsesaktiviteter til elever
i indskolingen. Ideen bag de 6 aktiviteter er, at de kan tage kortere eller
længere tid at afvikle.
De kan bruges som små breaks, hvis eleverne har brug for en kort pause
med et sjovt indhold, men de kan også afvikles over længere tid, som
giver eleverne mulighed for at udfolde deres fantasi og kreativitet kun
ved brug af deres krop og meget få rekvisitter.
I cirkusverdenen er der mulighed for, at hver enkel artist kan udfolde sine
kompetencer, og det er det, vi har forsøgt at skabe ved disse 6 aktiviteter.
En pointe i cirkus, er at det ikke skal være perfekt, lykkes det ikke første
gang er det en dyd i cirkus at blive ved med at prøve og øve sig, til man
bliver rigtig dygtig. Selv de dygtigste cirkusartister laver fejl og det er der
plads til i cirkus.
Vi håber at I får glæde af aktiviteterne og at de kan bringe smil og grin
frem hos eleverne.

Aktivitet nr. 1

Skøre grimasser
Start med at lade alle børnene danne en cirkel. Udvælg en elev, der
begynder med at lave en grimasse til naboen i rundkredsen. Naboen
modtager grimassen og viser hele cirklen, hvordan grimassen ser ud.
Den, der har modtaget en grimasse, finder nu på en ny, som afleveres til
den ved siden af, som også viser den nye grimasse til hele cirklen. Sådan
fortsætter I rundt til den første elev, der lavede en grimasse, modtager
en grimasse fra sin nabo, som vises til hele cirklen.
Kunsten er, at eleverne skal læse hinandens ansigter, så godt som
muligt, og gengive den modtagne grimasse.
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Aktivitet nr. 2

Cirkuspladsen
Når ikke cirkusartisterne er i fuld gang med at lave en cirkusforestilling, øver de sig på at blive bedre til deres cirkusnumre. Til denne
aktivitet skal I bruge et frit område med god plads. Med kegler eller
lignende markeres 4 stationer med god plads mellem hver. Ved
hver station placeres en gruppe elever, som øver sig på, hver deres
nummer:
1. Gå almindeligt, men flot.
2. Balancer på et ben som linedanseren på sin line.
Skift ben undervejs.
3. Lav gadedrengeløb som akrobaten, der tager tilløb til et vildt spring.
4. Lav et “cirkus-kompliment” ved at bukke eller neje.
Lad eleverne finde på deres egne komplimenter. Det kan være en
bevægelse fra fantasien eller en de fx har set på youtube. Et kompliment fortæller publikum, at nummeret er slut og publikum skal
klappe.
Lad eleverne rotere undervejs og hvis muligt spil noget musik til
øvelserne. De 4 stationer kan ændres til andre øvelse, hvis det ønskes.
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Aktivitet nr. 3

Spørgsmål til cirkus
Eleverne stiller sig samlet i en gruppe. Nu stiller læreren en række
spørgsmål, som eleverne skal svare ja eller nej på ved at bevæge
sig. Eleverne svarer ja ved at stille sig i venstre side og nej, ved at
stille sig i højre side:
1) Har du været i cirkus?
2) Kan du lide klovnenumre?
3) Drømmer du selv om at arbejde i cirkus?
4) Er popkorn det bedste ved at gå i cirkus?
5) Kan du godt lide dyr, der optræder?
6) Kan du lide selv at lave cirkus?
Lad nogle af eleverne uddybe deres svar.
Aktiviteten kan uddybes ved selv at finde på flere spørgsmål.
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Aktivitet nr. 4

Cirkusartister og publikum
Klassen deles i to hold. Det ene hold er cirkusartisterne og det andet
hold publikum. Artisterne stille sig op på række foran de elever, som
skal være publikum. Læreren stiller sig bagved publikum. Læreren
guider de optrædende igennem deres lille optræden med sjove
bevægelse eller en lille historie, som en morgenrutine eller andet.
Bagefter bytter de to hold roller.
Øvelsen kan også laves to og to. Såedes at den ene er artist og den
anden publikum. Det er stadig læreren, der laver bevægelserne eller
den lille historie, som eleven skal abe efter.
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Aktivitet nr. 5

Kast terningen
Eleverne deles i små grupper og hver gruppe får en terning, samt et udprint med bevægelserne herunder. De skiftes til at kaste med terningen
og udføre den øvelse terningen viser.
Øvelsen kan varieres ved, at eleverne selv finder på nye øvelser.
Har I tid, kan eleverne selv klippe en terning ud og samle den (se sidste
side).
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Aktivitet nr. 6

Cirkushistorie
Eleverne inddeles i grupper af 5. Før aktiviteten går i gang, giver læreren
eksempler på små historier, som elevere kan lade sig inspirere af.
Bagefter skiftes gruppen til at finde på en historie som de miner for de
andre i gruppen, der så skal gætte, hvad historien går ud på.
En variation kan være at lade to grupper mødes, hvor så den første
gruppe miner, mens den anden gætter og derefter bytter de roller.
Eksempler på historier:
1)
Publikum klapper af begejstring, men falder pludselig i søvn.
2)
Cirkusdirektøren gik glad i seng, for han havde tjent mange
		penge.
3)
Elefanterne havde spist alt for meget mad og måtte ligge sig
		ned.
4) Grisene elsker at rulle sig i manegen
5)
Akrobaterne øver deres pyramide, men en akrobat komme til
		
at prutte, hver gang, han skal løfte benet for at komme op.
6)
Domptørerne viser deres elefanter frem, da elefanterne skal
		
gå ud, bliver de stående.
7)
Jonglørerne kaster deres bolde højt op i luften, men boldene
		
komme ikke ned igen.
8)
Linedanserne danser yndefuldt rundt, men pludselig får de
		dårlig mave.
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Print-ark til aktivitet nr. 5
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