
Hospitalsleg  

Målgruppe: Indskoling og mellemtrin
Tid: 15 minutter
Materialer: Overtrækstrøjer, kegler, tusch

Baggrund
Klimaforandringer påvirker ikke kun dyrene. Klimaforandringer 
påvirker også os mennesker. Hvordan tror I klimaforandringer 
påvirker mennesker? 

Når temperaturen stiger og flere områder bliver udtørret eller 
oversvømmet er folk nødt til at flytte/migrere. Når mange 
mennesker pludselig bor tæt, kan sygdomme nemmere sprede 
sig, det bliver svære at vaccinere alle og hospitalerne kan blive 
overfyldte. 
Da I var cirka 1 år gamle blev de fleste af jer garanteret vaccineret 
mod mæslinger. Mæslinger er en meget smitsom sygdom, som man 
kan dø af. I Danmark har vi stort set udryddet sygdommen, da 
næsten alle børn bliver vaccineret men sådan er det ikke alle steder 
i verden. I nogle lande er WHO, Verdens sundhedsorganisation, nødt 
til at hjælpe børn og voksne med vacciner. 

Beskrivelse
Der udpeges to elever, som er mæslingevira. Når en elev bliver 
fanget og smittet med mæslingevirussen skal eleven lægge sig ned 
på gulvet. For at blive rask igen skal man bæres ind på hospitalet 
(som er markeret med 4 kegler midt på banen). For at blive reddet 
skal man bæres i arme og ben ind på hospitalet af minimum 4 andre 
elever. Mens der bæres er alle eleverne 'helle'. 
Når man har reddet en anden elev kan man få et kryds på hånden 
og på den måde se til sidst i legen, hvor mange man har reddet. 
Husk at medbringe noget at skrive med!

Variation:
2 eller 3 elever får en overtrækstrøje på som markerer, at de er 
vaccineret. De kan derfor ikke blive smittet med sygdommen men de 
er stadig med til at redde de andre ind på hospitalet. 

Refleksion: Bliver det svære eller nemmere at sprede sygdomme, 
hvis børnene er vaccineret? Hvordan kan vi hjælpe med at flere børn 
bliver vaccineret? 

Øvelserne er udarbejdet af FN Byens skoletjeneste, YOUNG. 
Find mere information og flere øvelser på vores hjemmeside www.un.dk/skoler


