
 

 

Den 6. sans 
 

I skal nu på opdagelse i dyrenes verden og opleve, hvordan levende væsener 
udsender elektrisk energi. De dyr, I skal beskæftige jer med, er næbdyret, 
huehammerhajen og den elektriske ål.  

Næbdyret bruger sin elektriske sans til at finde føde i vandkanten. Den lukker 
øjne, næse og ører - altså alle andre sanser – og bruger kun den elektriske sans 
til at finde de smådyr, den spiser. Huehammerhajen gør noget lignende, mens 
den elektriske ål er i stand til at øge sine elektriske signaler for blandt andet at 
skræmme sine fjender. 

Vejledning til leg: 

Pigerne skal deles i tre hold, som hver skal være et af de tre dyr. Næbdyrene skal 
lave et næb ud af karton og sætte elastik i, så de kan have det omkring hovedet. 
For enden af næbet skal der være en magnet. Huehammerhajerne skal lave et 
”hoved” af karton, aflangt så det ligner det, huehammerhajen har. I hver side skal 
der være en magnet. De elektriske ål skal lave et par briller af plastikkrus. Klip 
huller i bunden af 2 plastikkrus og sæt dem på en elastiksnor. 

Når alle piger er klædt ud, er det tid til at lege dyr med elektriske sanser. 
Hulahopringene (eller andet der kan fungere som ”fødested”) lægges ud i et 
afgrænset område. Der skal være plads til, at pigerne kan løbe rundt imellem 
ringene. Inde i hver ring lægges 10 metalpapirklips, som skal symbolisere mad. 
De elektriske ål skal vogte ringene og forsøge at fange både hajerne og 
næbdyrene. Deres opgave er til gengæld at indsamle al maden. Det gøres ved at 
få papirklipsene til at sidde fast på magneterne.  

Når et næbdyr eller en huehammerhaj bliver fanget af en ål, er de ude af legen. 
Hvis ålene får fanget alle næbdyr og huehammerhajer, og der stadig er føde 
tilbage i hulahopringene, har de elektriske ål vundet. Ellers er det det hold, der 
har samlet mest føde til sidst, der vinder. Når man er ved en hulahopring og i 
gang med at ”spise”, har man helle. 


