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Hvad er Hej skal vi lege?

Hvem står bag Hej skal vi lege?

DGI, Børneulykkesfonden og bObles har i samarbejde med en række fagpersoner udviklet
bevægelsesugen Hej skal vi lege?, hvor leg og motorik er i fokus. Formålet med bevægelsesugen er at inspirere børn til en hverdag med mere bevægelse og fysisk aktivitet gennem
leg og læring, og samtidig give dagplejer, vuggestuer, børnehaver og forældre en relevant
indgangsvinkel til, hvordan bevægelse, leg og motorik kan blive en del af hverdagen.

Børneulykkesfonden, bObles og DGI har skabt en ny tradition i de danske dagplejer, vuggestuer og børnehaver, hvor institutionen og forældre får mulighed for at være aktive og lege
sammen med børnene på en nytænkende, kreativ og sjov måde.

Hej skal vi lege? består af en række temalege, hvor det er op til den enkelte dagpleje, vuggestue eller børnehave at tilrettelægge sin egen bevægelsesuge og beslutte, hvilke lege og
aktiviteter man vil gennemføre.

der er fokus på forebyggelse af børneulykker indenfor områderne hjemmet, trafikken og
idræt/fritid. Børneulykkesfonden deltager i bevægelsesugen Hej skal vi lege?, da forskning
viser, at jo bedre børns motorik er, desto mindre er risikoen for at børn får alvorlige skader,
hvis de skulle komme ud for en ulykke.

Hej skal vi lege? handler for dagplejen, vuggestuen, børnehaven og forældrene om at
have det sjovt med børnene, da det jo handler om at slippe legen fri og give børnene lyst,
begejstring og motivation til at bevæge sig.

Anne-Mette Rasmussen, Ambassadør for kampagnen ’Hej skal vi lege?’
siger: ”Jeg håber, at alle de danske dagplejer, vuggestuer og børnehaver vil lege med, og
jeg opfordrer forældre til at tage udfordringen op og engagere sig med leg og bevægelse
på hjemmefronten både under bevægelsesugen og fremover.”

Børneulykkesfonden blev grundlagt i 2008 og arbejder for et Danmark, hvor

DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med flere end 1,5 millioner medlem
mer. Vi arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark, og vi hjælper
vores flere end 6.300 foreninger og 100.000 frivillige med at gøre en forskel.

Siden 2009 har DGI certificeret børnehaver og andre institutioner, som sætter nye standarder for, hvordan fysisk aktivitet bliver en succesfuld del af hverdagen. Og i alle DGI’s 14
landsdelsforeninger er der ansat konsulenter, som arbejder med idræt og bevægelse for
børn i skoler og institutioner.

Du kan læse meget mere om Bevægelsesugen Hej skal vi lege? på hjemmesiden:

www.hejskalvilege.dk

bObles

er mere end blot produkter. bObles er en filosofi til børn. Filosofien bygger på
troen på, at børn har det bedst, når de er i bevægelse. Når børn har en god kropsforståelse,
lærer de bedre, de fungerer bedre i sociale sammenhænge og er glade. Derfor designer
bObles tumlemøbler, der understøtter barnets motoriske udvikling og indbyder til kreativ
leg.
bObles er en dansk design virksomhed, der siden 2006 har designet motorisk udviklende
tumlemøbler. Selv om bObles er blevet hædret med flere internationale designpriser og
placeringer på anerkendte udenlandske museer, er bObles’ filosofi forblevet den samme,
som den virksomheden opstod af. bObles er og bliver for børn, der leger, bevæger sig og
bruger deres fantasi i alt, hvad de gør.
bObles har udviklet, designet og produceret Tumleringene for at bakke op om DGI og
Børneulykkesfondens bevægelsesuge Hej skal vi lege?
bObles ønsker at takke børnefysioterapeut Louise Hærvig for at udvikle legene og Martin
Clausen for at tage billeder af børn, der leger med produkterne.

Hvorfor skal vi lege?

Indledning og anledning til de motoriske lege til

Mange børn bliver ikke motorisk udfordret, og det har resulteret i en tendens til stigende overvægt,
inaktivitet og usunde vaner blandt børn. Derfor opfordrer DGI, Børneulykkesfonden og bObles til mere
bevægelse og udvikling blandt børn - primært i institutionerne, men også privat i fællesskab med
familie og venner samt i idrætsforeninger.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn og unge under 18 år skal bevæge sig mindst 60 minutter
om dagen. Aktiviteterne skal være af moderat til høj intensitet og som Arne Høst, Ledende Overlæge
på H.C. Andersen Børnehospital, siger, så er leg en naturlig måde for børn at få motion på:
”Hos alle børn stimulerer leg motorik og sanser. Indlæring af både intellektuelle og motoriske færdigheder fremmes via leg. En god motorik og balance er også med til at forebygge faldulykker, og
giver børn en øget sikkerhed, både i leg med andre børn og i trafikken. Leg stimulerer også til gode
motionsvaner, som på længere sigt er med til at forebygge overvægt og fedme.”
Glæde og begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er
glæden og begejstringen til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer.
Børneulykkesfonden, bObles og DGI vil inspirere alle landets børnehaver til at afvikle en bevægelsesuge, hvor glæden sættes i centrum, legen slippes fri og børnene får lyst, mod og vilje til at
bevæge sig.

Vi siger

HEJ SKAL VI LEGE

til hinanden

Hej skal vi lege 2015
Ja ”Hej, skal vi lege?” eller jeg får helt lyst til at sige ”Hej, så er vi her igen”...for med dette
års Tumleblokke er det endnu engang vores ønske at skabe inspiration til at bevæge
kroppen, lege med kroppen - men mest af alt mærke, fornemme, opleve og lære med
kroppen.
Hvis det skal lykkes, så skal det være sjovt. Sjovt at lege og sjovt at mærke glæden ved at
bevæge sig. Det er, når det føles rigtig rart at bevæge sig, at kroppen lærer og fornøjelsen
ved en færdighed mærkes og opnås.
Derfor kan alle legene med Tumleblokkene både leges eller blot bruges som inspiration.
Kernen er, at barnets sansemotoriske udvikling stimuleres på alle mulige måder. Så hvis
børnene eller I selv finder på en leg undervejs, er det selvfølgelig bare den, I leger.

For dét der sker gennem legen og brug af kroppen,
er faktisk helt uvurderligt!
Alle de motoriske input, stimuli, gentagelser og dermed
motoriske erfaringer, som barnet får gennem lege, skaber
tilsammen barnets kropsbevidsthed. Den er så vigtig og
har betydning for, om barnet til alle tider kan justere
kroppen ind til lige netop, hvad den motoriske situation
kræver. Om det så er at rulle, snurre, hoppe, løbe, lytte
eller lege videre i det uendelige.
Hjertelig velkommen og rigtig god fornøjelse
- Fysioterapeut Louise Hærvig

1. Krybe - Kravle Kanalen

2. En kreds af Balanceblokke

Alle bObles Balanceblokke skal bruges, for
nu skal der laves den fineste Krybe-Kravle
Kanal. Alle børnene får en Balanceblok hver,
og skal nu stille dem på to rækker overfor
hinanden.

Alle bObles Balanceblokke skal i brug. Hvert
barn tager én eller to Balanceblokke og
stiller sig, så I sammen danner en rundkreds.

Kanalen må gerne være lidt bred i den ene
ende, for så at blive smallere. På skift skal
børnene krybe eller kravle gennem kanalen,
men de må også gerne hinke eller hoppe, gå
på hælene eller på tæer.
Prøv at se om I kan komme gennem Kanalen,
uden at en eneste Balanceblok vælter eller
bevæger sig. Hvis det sker, er det helt OK, for
kroppen bliver kun klog af at gentage alting
mange gange, indtil det lykkes.

Kropslig kommentar:
Bare det at placere Balanceblokkene
overfor hinanden og skabe en KrybeKravle Kanal i fællesskab, kræver
opmærksomhed på hinanden og en
fornemmelse for rum og retning.
Afhængig af Kanalens udformning
vil tempoet i børnenes bevægelser
ændre sig. Hvis den er bred, er
det ”nemt”, og hvis den er smal,
bliver det sværere. Leg lidt med
Kanalens form og få børnene til selv
at fornemme, hvornår er det svært,
og hvornår er det nemt. På den
måde bliver de bevidste om egen
kropsformåen.

Så skal alle op at stå på Balanceblokkene
- enten en til hver fod, eller to fødder på
én - hvor længe kan I mon stå der? Mens I
står der, kan I måske spille med en ballon til
hinanden.
I kan også vælge at stå lidt, gå lidt, og så stå
lidt igen. Måske skal der dejlig musik til, så
det kan blive lidt a la stopdans.

Kropslig kommentar:
Balance skal bare leges ind på så
mange forskellige måder som muligt
- Det er sjovt at balancere, men
det kan også være lidt svært. Hvis
foden eller fødderne kommer ned
på gulvet, er det helt fint. Så prøver
barnet bare igen og igen. Hvis det
viser sig rigtigt svært, kan den ene
fod være i gulvet og den anden fod
på en Balanceblok. Og skift gerne
lidt mellem højre og venstre fod.

3. 1-2-3 - Balanceblok

4. Balanceblokporten

Alle Balanceblokkene ligger spredt
udover gulvet. Alle børnene går mellem
Balanceblokkene, indtil én siger (her er det
måske bedst med en voksen i starten) ”1-2-3
- op og stå på en Balanceblok”, eller ”1-2-3 ned at ligge på en Balanceblok”, eller ”1-2-3
- stræk armene, og løft en Balanceblok over
hovedet”. I kan også vælge at sige ”1-23 - tag en Balanceblok, og lad den pege på
næsen, øret eller måske albuen. Også her
kan I benytte musik, og tænke legen lidt a la
stopdans.

Først stilles små porte op, og så skal alle
børnene ned at ligge på maven - gerne et
barn på hver sin side af porten. Stik hånden
igennem porten og sig: ”goddag goddag”.
Der kan også trilles en lille bold igennem,
eller køres en lille bil igennem porten. I kan
også lave en hel lille tunnel, hvis I sætter
portene tæt op ad hinanden. Byg gerne
tunnelen, mens I ligger på maven - det vil
være rigtig sejt.

Kropslig kommentar:
Det er så vigtigt at have små lege,
hvor barnets kropsdele benævnes
- for det gør børnene så klog på
egen krop. Stopdanseffekten med
musik er altid god, fordi den skaber
opmærksomhed. Når musikken
standser, så skal der ske noget nyt.
Hvad mon det er?

Kropslig kommentar:
Det kræver koncentration og brug
af finmotorikken, at få portene til
at stå, men det er så sjovt, når det
lykkes. Resten af tiden skal I være
på maven, for i den position bliver
nakken og ryggen super stærk.
Det er helt OK, at børnene måske
ikke kan ligge der så længe, så
kan I lige holde pause på ryggen,
og så komme om på maven igen.
At rækken hånden igennem, eller
få en lille ting gennem porten
kræver fokus og skærper yderligere
opmærksomhed på det, I lige laver
nu. Tænk dét at ligge på maven ind
i alle lege eller samlingssituationer i
institutionen eller i dagplejen. Både
når I læser bog, skal snakke sammen
eller når børnene får lov til at hygge
med et spil.

5. Den rare lange Balanceslange

6. Kroppen og blokken

Alle Balanceblokkene ligger i forlængelse
af hinanden. Om det skal være en lang og
smal slange, eller en kort og bred slange,
bestemmer I selv. Nu skal alle børnene på
skift massere Slanges ryg, og det bedste
den ved, er når der gås på alle ryggens
ujævnheder. Hvis I har mulighed for det, så
tag noget med i hånden, som I kan fodre
Slangen med, når I kommer ned i den anden
ende.

Alle har en Balanceblok hver, og skal nu:
Balancere med den på hovedet, balancere
med den på skulderen, balancere med
den på foden, balancere med den på
ryggen, og måske endda balancere med to
Balanceblokke på en gang. I skal dog ikke
gøre det hele på én gang, men prøve jer lidt
frem. Hvornår er det sværest, og hvornår er
det lettest?
Sæt lidt god musik på med en rolig rytme,
som børnene kender, og bevæg jer så ud og
ind mellem hinanden.

Kropslig kommentar:
En lille balanceleg der kan variere
i sværhedsgrad afhængig af, om
Slangen er bred eller smal, og
hvordan Balanceblokkene vil blive
placeret. Heldigvis vil det variere fra
gang til gang.
Det er nu ikke så afgørende,
at I fodrer Slangen, men dét
at have noget i hånden skaber
opmærksomhed på noget andet end
balancen - og det kan nogle gange
være en hjælp.

Kropslig kommentar:
Denne lille leg skærper
kropsbevidsthed og balance. At
nævne kropsdelene; hoved, skulder,
fod eller ryg - og for øvrigt placere
Balanceblokkene igen, og igen (fordi
de falder ned) betyder, at der er
fokus på egne kropsdele. Måske
børnene skal hjælpe hinanden med
at placere Balanceblokkene på
kroppen, og hvis den skal placeres
på ryggen, skal barnet ned i kravleeller krybemønster. Det er altså bare
det bedste, når kroppen bruges i alle
sine motoriske planer.

7. Den Fjollede Fangeleg

8. Snurreblokken

Hvert barn får to Balanceblokke, og så skal I
i gang med den ”Fjollede Fangeleg”. Alle skal
ned at kravle, men det er lidt anderledes,
end det plejer at være, for alle skal kravle
med en Balanceblok i hver hånd. Det ser
helt fjollet ud, men det kan være så skægt at
prøve at gøre en traditionel fangeleg på en
anden måde. Hvem er dén, og hvem fanger
hvem?

Hvert barn skal have to Balanceblokke - én
i hver hånd. De skal stå op og tage armene
til siden, og snurre rundt om sig selv. Hvis
de er rigtig seje, kigger de også ud til enten
højre eller venstre og holder øje med
Balanceblokken. Når armene har været
ude til siden lidt, samles hænderne foran
kroppen, fortsat med Balanceblokkene i
hænderne, og så snurres der igen!

Kropslig kommentar:
Fangeleg er altid sjov, men det kan
også være en stafet, eller noget
der bare skal prøves, fordi børnene
kan. Det vigtige her ér, at kroppen
kommer i en position den måske
ikke lige har forestillet sig. Barnets
balance og koordination bliver
nemlig særlig udfordret i denne lille
fjolle leg, og det er altid godt!!

Kropslig kommentar:
At snurre er så godt for balancen
og den vestibulære sans, men det
kan også være svært for nogen - ja
nærmest ubehageligt - så skal det
tages i små doser. Så snur lidt, hold
pause og snur igen!
Balanceblokke er et lille rekvisit, der
skaber fokus på noget andet end
balancen, og kan derfor være en
hjælp.

9. Kravlestafetten

10. Balancetårnet

Her skal der laves to hold og en
fornemmelse af, at der er to baner. For
enden af hver bane står Balanceblokkene
på række. Der skal være lige mange i hver
række, både af børn og Balanceblokke.
Nu skal der kravles ned for enden, puffes
til en Balanceblok med næsen, og kravles
tilbage til den næste i rækken. Hvem
kommer først, når der også skal ligge en
Balanceblok på ryggen?

Alle Balanceblokkene ligger i en bunke, og
alle børnene skal på skift hente én hver.
Men det skal gøres på lidt forskellige måder:
én skal krybe, én skal kravle, én skal hinke,
én skal hoppe, én skal gå på tæer, én skal gå
på hæle, eller hvad I nu finder på.

Der kan også krybes, hoppes, løbes (forlæns,
sidelæns, baglæns), og det kan være med
transport af en Balanceblok eller ej… det
er op til jer. Blot børnene puffer og vælter
Balanceblokken med næsen.

Kropslig kommentar:
Her er der et lille
konkurrenceelement, og hvis det
ikke virker passende, så klares det
nemt ved blot at lave én bane.
Det er altid godt at bevæge sig i
forskellige motoriske planer, så
enten skal alle børnene kravle eller
måske hoppe, men dét at puffe med
næsen kræver lidt præcision, og
er faktisk det vigtigste. At hovedet
kommer lidt nedad, er så godt for
den vestibulære sans og dermed
balancen.

Når en Balanceblok er hentet, er den en
del af Balancetårnet, som skal bygges i
fællesskab.
Når jeres helt eget Balancetårn er færdigt,
kan I lægge jer på maven og beundre det
fine og måske også sjove Tårn. Hvordan
mon det ser ud? Pust eller prik til det, så
det vælter - og wupti så er I klar til at bygge
endnu et Tårn.

Kropslig kommentar:
Ved at bevæge sig på forskellige
måder i forskellige planer
bliver den motoriske udvikling
stimuleret. Det er det bedste at få
lov til at bevæge sig på så mange
forskellige måder som muligt. Ved
at bygge et Tårn bliver øje-hånd
koordinationen udfordret, og der er
et opmærksomhedspunkt både for
det enkelte barn og for fællesskabet.
Når børnene til sidste lægger sig
på maven, er det blot lidt bonus,
for her bliver nakken og ryggens
muskulatur så nemt stimuleret.

11. Balance – tag en chance
Alle børnene skal tage en Balanceblok hver
og lægge den på håndryggen. Hvis det er for
svært, kan den også lægges i selve hånden.
Nu skal børnene bevæge sig op og ned…
måske ned at ligge på maven og op og stå
igen, måske gå sidelæns eller baglæns,
alt imens Balanceblokken balancerer på
håndryggen. Kan det mod lade sig gøre? I
kan også lave en lille forhindringsbane, hvor
børnene skal gennem en hulahopring, op på
en skammel eller under et bord, alt imens
Balanceblokken bliver på håndryggen.

Kropslig kommentar:
Her er det både en kombination
at statisk og dynamisk balance. Og
børnene skal kropsligt forholde
sig til forholdsord som op, ned,
under, over, igennem. Ord der giver
en bevidsthed om, hvor barnet
er i forhold til sig selv, rummet og
omgivelserne. Det er også en vigtig
del af barnets kropsfornemmelse og
dermed kropsbevidsthed.

Rigtig god fornøjelse

