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Hvad er “Hej skal vi lege?”
Hvem står bag Hej skal vi lege?
• Børneulykkesfonden
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Hvorfor skal vi lege?
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 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 motorikken og sanserne. 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

Indledning og anledning til de motoriske lege til

Hej skal vi lege 2017
Ja ”Hej skal vi lege” eller skal vi bare sige ”Hej, så er vi her igen”… for med dette års Tumletrin er
det endnu en gang vores ønske at skabe inspiration til at bevæge kroppen og lege med kroppen,
men mest af alt også at mærke, fornemme, opleve og lære med kroppen.
Hvis det skal lykkes, ja, 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.
I årets ”Hej skal vi lege” er Tumletrinene super anvendelige til bare at finde på. Det er de fordi, der
både er flade og rundende Tumletrin, og når I sætter dem sammen, har I faktisk jeres helt eget
tumlemøbel. Et tumlemøbel der kan variere afhængig af, hvordan I - og her tænker vi både på jer
men især børnene - sætter dem sammen. For hvert nyt tumlemøbel I hitter på med Tumletrinene,
skabes der variation i de kropslige input kroppen får, og de input er vigtige.

For det, der sker gennem legen og brug af kroppen,
er faktisk helt uvurderligt!
Alle de motoriske inputs, stimuli, gentagelser og dermed motoriske
erfaringer, som barnet får gennem lege, er det, der tilsammen
skaber barnets kropsbevidsthed. Ved at skabe rum til leg og kropslig
udfoldelse i så mange sammenhænge som muligt, gives der plads til,
at barnet kan skabe sine egne kropslige erfaringer.
Kropsbevidstheden har betydning for, om barnet til alle tider kan
justere kroppen ind til lige netop, hvad den motoriske situation
kræver, om det så er rulle, snurre, hoppe, løbe, lytte eller lege
videre i det uendelige.
Hjertelig velkommen og rigtig herlig fornøjelse!
Fysioterapeut Louise Hærvig

Kropslig køkultur
Inden I går i gang med at lege, vil vi gerne give lidt inspiration til, hvordan det at vente kan blive til
en leg. Det kan nemlig være en god ide at lave en kø, hvor det tænkes ind, at børnene skal vente
på tur med mulighed for at se, hvad de andre børn gør. Når en bevægelse er ens for alle børnene i
en leg (fx kravle, hoppe, hinke), så er det nemmere for børnene at udføre bevægelsen, når de kan
spejle sig i hinanden. Vi lærer alle meget af at observere, så hvis ventetiden bruges konstruktivt, vil
noget af den uro, der kan opstå i en kø, måske forhindres. Uroen opstår som oftest af nysgerrighed;
hvad sker der, der er så sjovt? Det er næsten for ærgerligt at sige nej til nysgerrigheden, så lav
hellere en kø i en cirkel eller på en lang række, hvor alle kan kigge frem og se, hvad der sker.
God fornøjelse med jeres helt egen kropslige køkultur.

1. Den herlige hinkerude

2. Fem flade på højkant

Kropslig kommentar:
Læg alle Tumletrin i en klassisk hinkerude
- eller find på jeres helt egen. I kan hoppe
og hinke jer igennem, men I kan også gå
på tæerne, på hælene, baglæns eller sætte
lidt tempo på. Er I mange, så kan I lave en
leg ud af at starte. Børnene kan løbe, kravle
og krybe rundt om hinkeruden, og når der
bliver sagt ”stop”, så er det barnet, der står
nærmest starten af hinkeruden, der kan
bevæge sig på banen. I bestemmer selv,
hvilken bevægelse det skal være, og hvilken
rækkefølge blandt børnene.

Med ’Den herlige hinkerude’, ønsker
vi at skabe så stor variation, som
muligt. Hinkeruden har et helt
klassisk og velkendt element i sig,
hvilket kan være en god måde at
komme glad i gang. Dermed opnår
barnet mange forskellige kropslige
fornemmelser. Variationer er til
inspiration og med et ønske om, at
den motoriske udvikling tænkes ind
i alle dens niveauer uanset barnets
alder.

Kropslig kommentar:
Stil de fem flade Tumletrin på højkant
på en linje med den store i midten. I
en passende afsted, lægger I de fire
vippetrin. 2 børn står nu på hvert sit sæt
Tumletrin. De skal på et ”startskud” hoppe
ned, lægge sig på maven og krybe hen
til et fladt Tumletrin, vælte det og krybe
tilbage. Det store flade Tumletrin i midten
er et fællesprojekt, så der skal de to børn
vente på hinanden og vælte den samtidig.

Når børnene sætter de fem flade
Tumletrin op, så arbejder de med
rumretningsfornemmelsen. De vil
forventeligt bruge begge hænder og
dermed finmotorikken, når fladerne
skal håndteres. De to vippetrin kan
enten være på den flade side eller
runde side. Det kan være en god
idé at gøre begge dele, for barnets
balance vil blive udfordret forskelligt
hver gang. Når børnene bevæger
sig fra at balancere til at hoppe,
samt lægge sig på maven og benytte
deres krydsmønster til at komme
hen til Tumletrinene, så oplever de
på en simpel og sjov måde mange
motoriske elementer.

3. Fjolletårne

4. Flip et Tumletrin
Kropslig kommentar:

Byg et Fjolletårn eller byg flere samtidig.
Børnene står i en rundkreds, med hver deres
Tumletrin i hånden. Herfra kan de hinke,
hoppe, rulle eller gå på knæ ind mod midten,
hvor tårnbyggeriet starter. Hvor fjollet kan et
tårn se ud? Måske som det skæve tårn i Pisa?
Tag en runde med én bevægelse og måske
flere runder med den samme bevægelse, så
børnene kan øve sig. Gentagelse befordrer
mestring.

Ved at bygge et tårn bliver øje-håndkoordinationen udfordret, og der er
et opmærksomhedspunkt (tårnet)
for børnene. Nysgerrigheden kan
også blive vagt, da Tumletrinene
er så forskellige. Det øger kravet til
rum-retningsfornemmelsen - dét
at kunne overskue opgaven. Nogle
gange kan det være godt at gentage
samme bevægelse, andre gange
kan det være afvekslingen, der
gør, at barnet oplever succes. Det
er kombinationen af det sjove og
det lidt svære, der giver den glade
motoriske udvikling.

Kropslig kommentar:
Læg alle Tumletrinene på gulvet med god
spredning, så der er plads at bevæge sig
mellem dem. Sæt evt. lidt musik på og
lad børnene danse eller løbe ind og ud
mellem Tumletrinene. Når de kommer til et
Tumletrin, skal de flippe det med én finger
eller vende det på højkant. Når de har gjort
det tre gange ved tre forskellige, skal de stille
sig på den sidst flippede, sige ”tre”, hoppe
ned og begynde forfra.

Det overordnede mål i denne leg
er at få pulsen op og finmotorikken
aktiveret. Legen bliver en lille smule
styret ved, at målet er tre flip og så
forfra. Legen svinger på den måde
mellem noget hurtigt og dynamisk
til et mere roligt element, hvor én
finger skal bruges til at flippe et
Tumletrin. I må vurdere med jeres
børn, om det hjælper at sætte en
lidt anderledes ramme, fx at gøre
det som en slags stopdans eller ved
nedtælling 10-9-8-7…blot I er opmærksomme på, at pulsen skal op.

5. Ustyrlige UFO’er

6. Flyvende frisbee
Kropslig kommentar:

Kropslig kommentar:
Læg alle Tumletrinene ud på gulvet og start
på jeres balanceleg ud i universet. Børnene
skal stå samlet i en flok, når I starter. På klar
– parat – start skal de løbe ud til et Tumletrin
(en ”planet”) og tage den op i hånden, løbe
tilbage og stille sig i en rundkreds. Børnene
har nu et stort eller lille, fladt eller rundet
Tumletrin, som de kan sætte sammen og
skabe en UFO ud af. Når 2 UFO’er er klar, så
skal der balanceres inde midt i kredsen og
gerne på skift. Hvor længe mon børnene kan
stå?

Fordi de kan, så skal Tumletrinene
samles til sjov og balanceleg. Få
børnene til at hjælpe med at lægge
Tumletrinene ud på gulvet - gerne
med god afstand imellem, så pulsen
bliver påvirket positivt, når der skal
løbes rundt. “Klar – parat – start”
hjælper til at skabe opmærksomhed
på, at nu skal der ske noget, og
rundkredsen hjælper tillige med,
at alle børnene kan se, hvad der
foregår. Balancen bliver påvirket
big time, og det er kun godt, når
barnet står på sin UFO og surfer ud i
universet.

Børnene skal stå i en rundkreds, hvor hvert
barn får et Tumletrin i hånden. Find tre
tomme ½ liters vandflasker frem og stil dem
på række i midten af rundkredsen. Børnene
skal nemlig skyde efter flaskerne. Ved første
kast skal kredsen være lidt tæt - lad os se,
hvordan det er at ramme flaskerne fra den
afstand. Dernæst skal børnene gå et skridt
baglæns, men forsat blive i kredsen. Nu
skal I kaste for anden gang - hvordan er
betingelserne nu for at ramme flaskerne? I
vælger selv, hvor mange skridt, I går tilbage,
men det er de samme skridt, I skal gå frem
igen. Således starter og slutter legen med en
helt tæt kreds.

Lysten til at kaste med Tumletrinene
er oplagt, og det er der også rigtig
god motorik i. Flaskerne hjælper
barnet med at holde fokus og
hjælper derfor også den øje-håndkoordination, der bliver øvet her.
Når kredsen ændrer sig i størrelse,
øver barnet sig i at vurdere
afstanden ind til flaskerne og justere
sin kraft. Det er ikke helt let, så se
på de børn, I leger med, og vurdér,
om de skal bevæge sig ud eller blive
i kredsen og øve sig lidt. Vurder også
om der skal være flere eller færre
flasker. På den måde kan legen
ændre karakter, så den passer til jer.

7. Balance, balance - ta’ en chance

8. Hokus pokus - hold fokus
Kropslig kommentar:

Kropslig kommentar:
Start med at lægge en balancebane med
Tumletrinene, lige som det falder jer ind.
Lad børnene gå på den et par runder. Lav en
lille ændring, fx ved at vende de vippende
flader, eller skifte lidt rundt på store og små
flader. Gå et par runder igen. I beslutter selv,
hvordan I vil gå på balancebanen: på tæer,
på hæle, baglæns eller måske kravle. I kan
også bare gå helt almindeligt, for uanset
hvad I gør, så vil balancen tage udfordringen
op og lege med, så godt den kan.

Med små variationer i balancebanen
skal barnets krop justere sig ind
på noget nyt. Derfor er det fint,
at den første bane bliver prøvet
flere gange, så det føles kendt for
kroppen. Når I ændrer lidt på banen,
vil kroppen registrere forandringen;
om det blev sværere, lettere, sjovere
eller det samme. Få børnene til selv
at lægge banerne op - oftest har de
selv en rigtig god fornemmelse for,
hvad der er svært, let eller rigtig
sjovt.

Børnene får et Tumletrin, som lægges
på hovedet, på håndryggen, måske på
skulderen, på ryggen, eller maven. Dernæst
skal I bevæge jer rundt på forskellige måder;
kravle, ned i knæ, sidelæns, op på tå, imens
der holdes øje med, og kroppen fornemmer
Tumletrinet. Hvis det er lidt svært, og
Tumletrinet falder fra sit balancepunkt, så
samler I det bare op og prøver igen. Måske
kan I synge en sang, så legen styres af en
rytme. I kan også gå fra et punkt til et andet,
så banen er kridtet op, og bevægeafstanden
er givet på forhånd.

Ved at balancere med et Tumletrin
stimuleres barnets opmærksomhed,
øje-hånd-koordinering,
rumretningsfornemmelse og
balance. Tumletrinene har også
forskellige størrelser og former,
så børnene skal endelig prøve af,
hvad der ligger bedst på hvilken
kropsdel. Det betyder, at hvert barn
vil gøre noget forskelligt, afhængigt
af Tumletrinenes størrelse og
form. Med en kendt sang eller en
kendt afstand, skabes der en kendt
tidsramme. Når sangen er slut, kan
børnene få en pause, indtil I prøver
igen.

9. Fart på med Tumletrinene

10. Tumle-stop-dans

Kropslig kommentar:
Læg to parallelle baner op med
Tumletrinene, med god afstand i mellem
Tumletrin og baner. Den største af de flade
Tumletrin lægges for enden i midten af de 2
baner. Nu skal børnene have tempo på. De
kan enten hoppe over, balancere hurtigt,
eller løbe zig-zag imellem Tumletrinene blot der er tempo på, for så kortvarigt at stå
helt stille på den største af Tumletrinene.

Få børnene til at hjælpe. For ved
at lægge to baner, der skal være
parallelle og med nogenlunde
samme afstand imellem
Tumletrinene, ja, så er der nok at
holde øje med, vurdere og beslutte.
Det bliver hele kroppen rigtig klog
af. Overgangen fra at lave en meget
dynamisk aktivitet i høj fart (fx
zig-zagløb) til en statisk afslutning
(stå helt stille), gør kroppen
super opmærksom på at mærke
forskellen på de to tilstande. Barnets
bevidsthed om egen krops formåen
bliver i den grad skærpet - hurra for
kropsbevidsthed.

Kropslig kommentar:
Spred Tumletrinene ud over gulvet og find
musikken frem. Lad børnene vide, at hver
gang musikken stopper, skal de finde et
Tumletrin, og så vil I fortælle, hvad der skal
ske - uha, det er spændende. Første gang
musikken standser, skal de lægge sig på
maven, næste gang sætte sig på numsen, så
skal de røre Tumletrinet med næsen, albuen
eller måske sætte sig på knæene? Find
meget gerne selv på herfra og få børnene
til at bevæge sig i forskellige motoriske
niveauer.

Ved at bruge musik, sker der altid
noget dejligt i rummet. Stopeffekten
er en rigtig god idé, da den øger
opmærksomheden på det, der
skal til at ske. Når der bliver sat
ord på kropsdelen samtidig med,
at kropsdelen bevæges, bliver
kropsbevidstheden skærpet, og
barnet lærer sin krop at kende på
en sjov måde. Hvis I ønsker at øge
sværhedsgraden, eller blot få en
lille snak om kroppen, kan ord som
fingernegl, øreflip, øjenbryn eller
underarm og skulderblad være rigtig
fine at prøve af, imens I bevæger jer.

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 dagplejere, 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.

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

“Hej skal vi lege?” består af en række temalege, hvor det er op til den enkelte dagplejer,
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 dagplejeren, 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.

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.

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.”

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:

bObles

www.hejskalvilege.dk

handler om glad motorisk udvikling. Vi vil gerne give børn den bedste start
i livet, og vi tror på, at børn har det bedst, når de er i bevægelse. Når børn har en god
kropsforståelse, styrkes deres selvværd, indlæringsevne og sociale kompetencer. Børnene
bliver bedre rustet til at møde verden, som de mennesker, de er. Kort sagt: Happy childhood
– better world!
Siden 2006 har bObles designet multifunktionelle tumlemøbler til børn, der appellerer
til motorisk leg og bevægelse. Hvert tumlemøbel er baseret på geometriske former, og
designet er enkelt og skandinavisk. Bag brandet står søstrene, Bolette og Louise Blædel.
bObles har udviklet, designet og produceret produkterne til “Hej Skal vi Lege?”
En stor tak til børnefysioterapeut Louise Hærvig for at udvikle legene og Claus Troelsgaard
for at tage billeder.

Kontaktoplysninger
Har din dagplejer, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker
du at vide mere om bevægelsesugen “Hej skal vi lege?”, er du velkommen til
at kontakte Børneulykkesfonden.
Børneulykkesfonden
Henriette Madsen
Mail: buf@borneulykkesfonden.dk
Tlf: 30 37 77 22

