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”Som at være i trafikken”-lege
Disse lege styrker børnenes forståelse for færden i trafikken ved at efterligne forskellige ”trafiksituationer” – her er både plads til at afprøve,
undersøge, øve sig og til fantasi og leg.

Legene styrker særligt børnenes:
• kendskab til færden og signaler
i trafikken.
• fortrolighed med omgivelserne omkring institutionen.
• opmærksomhed og koncentrationsevne.

Den korteste vej

”Det er altid bedst at gå lige over vejen, her er vejen nemlig kortest…”
Undersøg vejlængden: Tegn en vej på legepladsen eller med kridt eller malertape på gulvet  – det må gerne være en ret
bred ”vej”. Lad børnene prøve at gå lige over vejen og skråt over vejen hen til samme punkt, mens de tæller deres skridt.
Tal bagefter om, hvilken vej der var længst. Start gerne med at børnene selv stiller sig, hvor de tror, der er kortest eller
ville gå over. Bagefter kan I tælle eller måle efter, hvem der fandt den korteste vej.

Vejkryds

Tegn en vej eller et vejkryds med 1 til 4 fodgængerfelter på legepladsen eller med kridt eller malertape på gulvet. Nu
gælder det om at komme sikkert gennem vejkrydset, mens man husker at stoppe ved kantstenen (stregen), vente til
det bliver grønt og se sig for.
Lad nogle af børnene være lyssignaler, hvor de med et rødt og et grønt skilt viser, hvornår man må gå. Indsæt også
nogle færdselsbetjente, der kan holde øje med, at man ikke overtræder linjen, og at man husker at kigge sig for.
Overtræder man linjen, glemmer at se sig for eller går over for rødt, må man starte forfra. Når man er kommet helt
igennem lyskrydset, kan man vælge at være lyssignal eller færdselsbetjent, så der kommer lidt rotation.
Variation: Der skal være et ”lyskryds” og en ”færdselsbetjent” til hvert fodgængerfelt. Tilpas antallet af fodgængerfelter til antallet af børn.
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Bussen

Børnene sidder i en lang række med næserne samme vej og tæt opad hinanden, så børnene sidder mellem benene
på hinanden. Børnene er passagerer i bussen og den voksne, der sidder forrest, er buschauffør. Buschaufføren
bestemmer, hvordan bussen kører ved at lave fagter og bevægelser, som passagererne følger.  
Fremad: Man læner sig fremad – jo længere fremad desto hurtigere kører bussen! (Evt. med kørelyde)
Brems/Stop: Man læner sig bagud – jo længere tilbage desto hårdere opbremsning! (Evt. med bremselyde)
Drej til højre: Der ”blinkes” ved at vinke med ”stive” fingre med højre hånd, samtidig med,man læner sig til højre.
(Evt. siges ”dreeeej”)
Drej til venstre: Der ”blinkes” ved at vinke med ”stive” fingre med venstre hånd, samtidig med man læner sig til venstre. (Evt. siges ”dreeej”)
Fortællende rammer: Fortæl gerne undervejs, hvad I ser på vejen: (I skal ned mod vandet, bremser for ænder og en
børnehave, kører hurtigt på motorvejen, stopper for rødt osv.). I kan starte legen med, at alle går op i bussen, ved at
I de ”går op i bussen” og sætter sig bag ved hinanden – måske har børnehaven været på skovtur, og nu skal bussen
rundt og sætte børnene af ved deres hjem? I kan også udbygge legen ved at sætte flere personer ind i legen, såsom
billetsælger og billetkontrollør, og lade børnene være forskellige roller, fx gammel dame, mand med hund, lade
børnene tage deres kæledyr med i bussen (bamser), køre på ferie i udlandet osv.

Tandemcykel

Leges som bussen, blot er I her på cykeltur på en tandemcykel. I kan fx bruge følgende tegn:
Fremad: Man læner sig fremad – jo længere fremad desto hurtigere kører cyklen!  (Evt. med ”pustelyde”)
Brems/stop: Man læner sig bagud – jo længere tilbage desto hårdere opbremsning! (Evt. med bremselyde)
Drej til højre: Man rækker højre hånd ud, samtidig med man læner sig til højre. (Evt. siges ”dreeeej”)
Drej til venstre: Man rækker venstre hånd ud, samtidig med man læner sig til venstre. (Evt. siges ”dreeej”)
Fortællende rammer: Se forslag under ”Bussen”

Rundt om institutionen

Tag en tur rundt om institutionen og tal med børnene om steder og situationer, hvor de skal være ekstra opmærksomme. Det kan fx være steder, hvor mange biler parkerer/stopper eller bakker, ved busstopstedet, steder med
mindsket udsyn, cykelparkeringen mv. I kan også gå en tur og undervejs tale om steder, hvor man skal være ekstra
forsigtig.
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Trafiklege med hop og dans
Her finder I nogle lege, der styrker børnenes opmærksomhed, reaktionsevne og balanceevne samtidig med, at det handler om både lyssignaler
og sirener!

Legene styrker særligt børnenes:
• Opmærksomhed
• Reaktionsevne
• Balanceevne

Rød/grøn stopdans

Der vælges en ”bestemmer”. Når bestemmeren siger ”grøn” må alle børn danse og hoppe – når bestemmeren siger
”rød”, skal alle stå helt stille.
Variationer:
• Kan leges som konkurrence, hvor den der sidst står stille ryger ud og bliver meddommer.
• Leg det som stoledans: Sæt samme antal stole, som der er børn minus 1, i en cirkel eller på en række
(så ryggene er mod hinanden). Der danses rundt om stolene, og når der siges ”rød”, skal alle børn
hurtigst muligt sætte sig på en stol. Den, der ikke får en stol, er ude af legen til næste omgang. Der
fjernes en stol for hver omgang, til der kun er en tilbage.
• Læg et antal hulahopringe eller tegn cirkler med kridt på jorden. Når bestemmeren siger ”grøn”,
danser alle børnene uden for ringene. Når bestemmeren siger ”rød”, skal alle børn skynde sig
ind i en ring. I kan fx lege det, ligesom stoledans hvor der altid er en ring i underskud, eller sådan at
der må være så mange i en ring, som der er plads til, men rører man jorden uden for ringen, ryger man ud. Fjern
en ring efter hver omgang, så det bliver sværere og sværere.

Røde/grønne cirkler

Læg røde og grønne hulahopringe spredt på jorden eller tegn røde og grønne cirkler. Børnene hopper fra ring til ring
– de grønne felter hopper man bare igennem, i de røde skal man stå helt stille, tælle til 3 og se sig til hver side, før
man hopper videre. Det kan være en god idé at sætte lyd på, når man ser sig til siderne, eks. ”kigge, kigge”.
Variationer:
• Indsæt nogle færdselsbetjente, der skal sikre, at man kigger til hver side, inden man hopper videre. Glemmer man
det, skal man i karantæne uden for legen i et antal sekunder.
• Indfør ”sirener”. Den voksne kan en gang imellem sige højt som en sirene, hvor alle skal stå stille, så længe sirenen
varer. Ligesom stopdans kan man evt. ryge ud et antal sekunder, hvis man rører sig.

1-2-3 - Rødt lys, stop!

Legen leges mellem to vægge eller streger. Der vælges én til at være ”lyssignal”. ”Lyssignalet” står ved den ene væg med
ansigtet mod de andre børn, der står ved den anden væg. ”Lyssignalet” siger nu ”1-2-3 - rødt lys, stop! De andre børn
løber fremad på 1-2-3… men på ”stop!” skal de stoppe og stå helt stille. Er der nogen, der rører på sig, bliver de sendt
tilbage til startstregen. Vinderen er den, der først når hen og rører lyssignalets væg.
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Sirenelege

Læg samme antal hulahopringe eller tegn cirkler med kridt på jorden som der er børn. Ringene/cirklerne skal have
mindst to forskellige farver fx blå og grøn. Der vælges én, der er ”Sirene” – Sirenen kan sige ”Baabuu-baabuuu” og
”Wi-u-wi-u-wi-u”. Aftal hvilken farve hulahopring, der hører til hvilken sirene. Alle børnene hopper og danser rundt
om ringene, men når sirenen siger en sirenelyd, skal alle børn skynde sig ind i en ring med den aftalte farve.
Variationer:
• Den, der kommer sidst ind i en ring, ryger ud af legen til næste omgang.
• Kan leges som stoledans: Der er et mindre antal ringe end børn, og dem der ikke får en ring, ryger ud.
• Der fjernes efterhånden nogle ringe. Man må gerne stå flere børn i ringene, men rører man jorden, ryger man ud.
• Sireneleg kan også leges som almindelig stopdans eller stoledans (se evt. Rød/Grøn stopdans).

Trafiklege med billeder
I disse lege er det syns- og følesansen, der er i fokus. Gennem bl.a.
vendespil og skilteskattejagt, bliver der gentaget flere elementer og motiver fra trafikken, så de rigtigt kan indlejre sig i børnenes hukommelse!

Legene styrker særligt børnenes:
• Koncentrationsevne
• Hukommelse
• Motorik (afhængig af skattejagtens
udformning)

Vendespil

– i stort og lille format.

Gå sammen ud og tag nogle ”trafikbilleder” – det kan være billeder af bussen, en bil, en lygte, et trafikskilt, en refleks,
en løbecykel, et lyssignal mv. Dette er samtidig en god mulighed for at få en snak om trafik. Print billederne ud i to eksemplarer, så de kan bruges til vendespil. Alternativt kan I lade børnene eller den voksne selv tegne motiverne, eller
sammen finde dem på computeren eller I aviser og blade og tage en kopi til et sæt. I kan også printe skiltemotiver på
hjemmesiden Sikkeritrafikken.dk
Lille format: Print billederne ud og lad børnene spille vendespil med billederne. Der findes også app´s, hvor man kan
lave vendespil med egne uploadede billeder.
Stort format: Spil spillet som menneskeligt vendespil. Print billederne ud i stort format og match børnene i par.
Der vælges to, der skal være ”vendere”. De to går uden for døren, mens de andre børn får deres skilte og blander
sig i lokalet. Når de to ”vendere” kommer tilbage, skal alle børnene stå med ryggen mod dem. Den første ”vender”
prøver nu at finde de rigtige par mellem børnene ved at vende dem to og to, ligesom hvis de var rigtige spillebrikkker
(alternativt kan kan man også bare sige børnene navne, hvorefter de vender deres skilt). Finder man to ens bliver de
til et stik, og man må prøve igen. Finder man ikke to ens, er det den andens tur. I kan også lege det, hvor ”venderne”
arbejder sammen afhængig af legens sværhedsgrad.
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Kims trafikleg

Synssansen: Tag sammen nogle ”trafikbilleder” i jeres lokalområde eller find sammen nogle på computeren, i aviser
eller i blade, som I kan printe eller klippe ud. I kan også printe skiltemotiver på hjemmesiden Sikkeritrafikken.dk
Læg motiverne på bordet. Den der ”er den” får lov at kigge på motiverne i ca. 10 sekunder. Derefter lægges et klæde/
tæppe over motiverne, og barnet skal nu se, hvor mange af motiverne han/hun kan huske. De andre børn kan kigge
bag klædet og kontrollere. Legen kan også leges i mindre grupper. I stedet for billeder kan I også bruge små genstande (se eksempler nedenfor).
Følesansen: Find nogle mindre ”trafikgenstande”, fx en refleks, en refleksvest, en cykellygte, en cykelhjelm, forskellige
slags legetøjskøretøjer, legetrafikting, fx små lyssignaler mv.  Børnene sidder her med hænderne under bordet, og
lader de udvalgte genstande gå fra hånd til hånd under bordet. I kan lade børnene gætte hver genstand, når den har
været hele vejen rundt eller lade flere passere, og derefter huske hvilke ting, der var.

Skilteskattejagt og skiltesafari

Print skiltemotiver ud fra hjemmesiden. Børnene deles op i flere grupper og de skal nu ud og finde brikkerne. I kan
lege legen på flere måder:
• I printer mange brikker ud, som I hænger op forskellige steder og på tid gælder det om at finde flest.
• I printer en banko-plade ud, som gruppen får med. Her fortsætter legen til første gruppe har pladen fuld eller indtil
et fastsat tidspunkt, hvor den med flest brikker vinder.
• I kan have brikkerne fordelt på poster med flere af samme slags hvert sted. Aftal inden legen starter, at man kun må
tage en brik hvert sted.
• I kan lave det som stjerneløb, hvor man hver gang skal ind til den voksne og få en ledetråd til at finde næste post
med brikker.
• Har institutionen digitalkameraer eller tablets kan legen leges som skiltesafari, hvor børnene tager billeder af
brikkerne, når de er fundet. Børnene får en bingoplade (printes på hjemmesiden), så de kan strege det ud, de har
fundet, så de ved, hvad de mangler.
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Lege med reflekser
Her kan børnene rigtig få at se, hvordan reflekser virker! Legene kræver
mørke udenfor eller indenfor.

Legens styrker særligt:
• Børnenes forståelse af, hvordan
reflekser virker.
• Børnenes motorik
(afhængig af banernes og skattejagtens udformning)

Refleksgemme(gætte)leg

Vælg 2-3, der er ”Findere” med lommelygter, mens resten af børnene gemmer sig med refleksveste på. Hav gerne
mange lygter, så man kan få en lygte og bliver ”medfinder”, når man er blevet fundet. Leges legen indenfor, kan det
være svært at få rigtig plads til at gemmes sig, hvor det samtidig er mørkt. I kan da i stedet bruge et helt mørkt lokale;
lad én gå uden for døren. De andre aftaler, hvor mange der skal have refleksveste på. ”Gætteren” kommer nu ind og
skal med helt slukket lys og en lommelygte gætte, hvor mange børn der er.

Refleksskattejagt

Fordel et antal reflekser rundt omkring på legepladsen eller i institutionen og lad børnene enkeltvis eller i grupper
finde alle reflekserne.

Refleksbane

Lav en bane/sti af skamler eller stole. Sæt en refleks eller refleksvest på hver stol, så stien bliver markeret (ligesom
porte i skisport). Sluk lyset og lad børnene gå igennem refleksbanen med lommelygte. Banen kan gøres sværere ved
også at lade børnene kravle under noget, eksempelvis borde eller et kosteskaft. Her skal ”overlæggeren” så også
markeres med en refleks.
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Lege med cykler
I disse lege er der rigtig god mulighed for at øve balancen og blive god
til at manøvrere sin cykel i trafikken. Og det er lige det, der skal til for at
undgå uheld!
Til disse lege kan I bruge almindelige cykler, løbecykler eller institutionscykler, afhængig af hvad I har, og hvor svært det skal være.

Legene styrker særligt børnenes
• Balanceevne
• Koncentrationsevne
• Koordinationsevne

Forhindringsbaner

Lav forskellige former for forhindringsbaner med eksempelvis kegler, som børnene skal cykle igennem. I kan variere
sværhedsgraden ved at sætte flere eller færre forhindringer op på banen.
Variationer: Kør slalom, kør baglæns, tegn streger man skal følge eller hæng fx genstande som grydelåg, puder og
spande op, som man skal slå på med grydeskeer, når man kommer forbi. Find gerne på mange flere!

Cykelstafet

Lav forskellige former for stafet på cyklen. Del børnene ind i nogle rækker. Det forreste barn skal ned og vende om en
kegle og tilbage igen, hvorefter det er den næstes tur. Variér legen og find på forskellige former for stafet, eksempelvis:
• Lav slalom frem og tilbage
• Kør i et stort 8-tal
• Kør med en kartoffel på en ske
• Hæng noget op man skal ramme med en grydeske
• Hæng en hulahopring op, som man skal kaste en bold igennem
• Sæt nogle spande, man skal kaste bolde i, når man kører forbi

Cykelfangeleg

Leges som fangeleg bare på institutions- eller løbecykler. Tegn nogle cirkler – det er cykelværksteder, hvor man har
”helle”. Man kan dog kun være én i værkstedet ad gangen, så hvis der kommer en ny cykel derind, skal den første
køre ud.

Ringridning

Brug en køkkenrulle (kun selve paprullen) som lanse, en ring som har lidt større diameter end rullen og et stykke snor.
Bind to snore i ringen. Den ene fastgøres til fx et træ, den anden holdes ud i strakt arm, så snoren med ringen bliver
spændt ud. Højden kan tilpasses lidt til hvert barn ved at løfte og sænke armen. Børnene skiftes til at cykle med rullen
i den ene hånd og prøve at få rullen igennem ringen. Slip snoren, når én får rullen igennem ringen. Cyklen skal være i
bevægelse, og man må ikke stoppe op.
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Forslag til hvordan I kan bruge lege og aktiviteter til at understøtte de forskellige temaer.
Planche 1
Hvad er trafik

Planche 2
Opmærksomhed i
trafikken

Planche 3
På gåben i trafikken

Den korteste vej

+

+

Vejkryds

+

+

Bussen

+

Tandemcykel

+

”Som at være i trafikken”- lege

+

+

+

Rød/grøn stopdans

+

+

+

Røde/grønne cirkler

+

+

+

1-2-3 Rødt lys stop!

+

+

+

Sirenelege

+

+

+

Vendespil

+

+

+

Kims trafiklej

+

+

+

Skilteskattejagt og skiltesfari

+

+

+

Rundt om institutionen

Trafiklege med hop og dans

Trafiklege med billeder

Lege med reflekser
Refleksgemme(gætte)leg
Refleksskattejagt
Refleksbane

Lege med cykler
Forhindringsbaner
Cykelstafet
Cykelfangeleg
Ringridning

10

Planche 4
Skilte

Planche 5
På tur

Planche 6
Reflekser og andet
sikkerhedsudstyr

Bonus

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
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www.sikkeritrafikken.dk

Mere trafiklæring
med Villads
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