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Hop ombord på Tumlekaravanen!
Leg og bevægelse styrker både vores motorik og generelle velvære og 
trivsel. Alle har godt af at bevæge sig, men især for børn under udvikling 
er en hverdag fyldt med leg og bevægelse grundstenen i en sund moto-
risk udvikling, og et generelt fysisk og mentalt velvære. Når børn tumler 
og bevæger sig, styrker de deres motoriske kompetencer som balance, 
koordination og kropskontrol, og oplever samtidig øget trivsel, selvtillid 
og livsglæde. Samtidig er der bred enighed om, at det er i den helt tidlige 
barndom, at grundlæggende kognitive, sociale og adfærdsmæssige kom-
petencer udvikles, hvilket bl.a. tydeligt adresseres i ”1000 dages program-
met - en bedre start på livet” (vedtaget af regeringen 2019).

Med Tumlekaravanen vil vi gøre det nemt at sætte rammerne for en 
hverdag fyldt med tumlen, glæde og sansemotorisk udvikling, og derfor 
inviterer Børneulykkesfonden og Nordea-fonden alle til at sætte gang i 
legen og hoppe ombord på Tumlekaravanen sammen! Vi er sikre på, det 
bliver det sjovt. 

       - God fornøjelse!

““Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i 
at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på 
kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget 
for fysisk og psykisk trivsel.” 

(Børne- og undervisningsministeriet, 2020)
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Hvem står bag?
Tumlekaravanen er et nyt, pædagogisk bevægelseskoncept, der har til 
formål at bringe leg og bevægelse ind i 0-3-åriges hverdag og skabe tid-
lig grobund for gode bevægelsesvaner. Børn har godt af et liv med leg og 
bevægelse. Det styrker motorikken, giver selvtillid og har en gavnlig indfly-
delse på koncentration, læring og sociale kompetencer. Alligevel har knap 
en tredjedel af børn i Danmark motoriske udfordringer ved skolestart. En 
mangelfuld motorisk udvikling kan blive en barriere for barnet for at del-
tage i lege, aktiviteter og fællesskaber. Derfor er det vigtigt at sætte ind 
tidligt og arbejde med børns motoriske færdigheder, og det er netop, hvad 
Tumlekaravanen skal bidrage til. Tumle-karavanen er udarbejdet af Børne-
ulykkesfonden med støtte fra Nordea-fonden, der støtter gode liv, og har 
særligt fokus på aktiviteter, der får flere børn til at blomstre. Læs mere om 
Tumlekaravanen på www.tumlekaravanen.dk 

Om Børneulykkesfonden
Børneulykkesfonden arbejder for at forebygge børneulykker i Danmark 
uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfol-
delse. Børneulykkesfonden har stor fokus på at styrke børns motorik, da en 
god motorik er med til at minimere risikoen for, at børn får alvorlige skader, 
hvis de skulle komme ud for en ulykke. Læs mere om Børneulykkesfonden 
på www.børneulykkesfonden.dk

Om Nordea-fonden
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter 
projekter, der fremmer gode liv, inden for sundhed, motion, natur og kultur, 
og har særligt fokus på aktiviteter, der får flere børn til at blomstre. Læs 
mere om Nordea-fonden på www.nordeafonden.dk

Lidt om tumleleg og sansemotorik 
Når vi bevæger os, leger og tumler, stimulerer og styrker vi grundmotoriske 
sanser, der ligger til grund for hele vores bevægeapparat og kropskontrol. 

De grundmotoriske sanser 
Hovedbalancesansen: Også kaldet vestibulærsansen. Den sidder i det indre 
øre og sørger for, at vi holder balancen. Det er også denne, der fortæller os, 
når vi bliver svimle eller rundtossede – fx af at gynge, rulle, trille osv. Den 
trænes ekstra godt ved bl.a. at slå en masse kolbøtter eller vende hovedet 
nedad! 

Muskel-ledsansen: Dette er kroppens evne til at opfange bevægelse, bruge 
muskelkraft, kropsstillinger og kroppens placering i rummet, og den ligger i 
muskler, led og sener. Det er altså med denne, at kroppen “ved”, hvor me-
get muskelkraft, der skal til for at udføre en bevægelse, inkl. koordinationen 
og hastigheden af denne. 

Følesansen: Også kaldet den taktile sans. Følesansen har indflydelse på fle-
re områder, når vi tumler, fordi den er knyttet til vores kropsbevidsthed. Vi 
erfarer helt grundlæggende vores verden gennem berøring, og følesansen 
hjælper os derfor med at blive bevidst om vores egen krop, dens afgræns-
ninger og den ydre verden. 

Er der nogle sanser, der ikke er i spil, når vi tumler? 
Næsten ikke! Synssansen er ekstrem vigtig for balancen og for at afstands-
bedømme og aflæse forhindringer, og høresansen bruger vi ligeledes til at 
orientere os med. Vi har ikke lege med smags- og lugtesansen her i hæftet, 
men her har naturen heldigvis en masse blomster, bær og krydderurter, 
som man både kan lugte til og smage på fx i form af en “smage-/lugte-skat-
tejagt”. Det er bare at give fantasien frit spil!
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Naturen – verdens bedste legeplads!
Naturen har nogle helt særlige sansemotoriske kvaliteter, der skaber gode 
og stimulerende rammer for masser af leg og bevægelse! At komme ud i 
naturen og boltre sig er guld værd for børns motoriske udvikling; der er 
pinde og sten, der kan kastes med, grene, der bliver til balancebomme, 
klatretræer, vandpytte-hop, trillebakker osv. osv.  

I naturen er omgivelserne ujævne, krumme og skæve, i modsætning til det 
menneskeskabtes lige linjer og flader, hvilket i sig selv er en gave for stimu-
lering af barnets balancesans og kropsfornemmelse. Ting i naturen bliver 
nærmest helt af sig selv til noget, kroppen kan lege med og undersøge; 
hoppe ned fra, sparke til, kravle over og hive og trække i, ligesom blæsten, 
vandet, mosset og grannålene alle giver forskellige sanseindtryk og oplevel-
ser. For ikke at nævne biller, snegle, orme, edderkopper, ænder, tudser og 
andre dyr, der forundrer og inspirerer til sjove bevægelsesformer. 

Fantasi, mod og grænser
Naturen er et rum med kun få prædefinerede lege- og motorikredskaber. En 
træstamme kan både være en bro over den farlige sump, en flodhest eller 
et køkkenbord, hvor der laves grankoglekager. En pind bliver til et sejlskib i 
en vandpyt. De store sten bliver til elefanter eller vulkaner, og de små sten 
bliver til penge, kasteskyts eller dæmninger ved vandet. Selv en ret almin-
delig græsplæne kan have mindre buske, der fungerer som troldenes hus 
eller være skoven, hvor ulven bor. 

Det bliver her en legende og undersøgende tilgang til at tumle og bevæge 
sig, hvor der er så varieret grundlag for leg og aktiviteter, at barnet har rig 
mulighed for at blive stimuleret på sit eget motoriske niveau. 
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I kraft af barnets egen eksperimenteren og fantasi, og med mod og nysger-
righed til at udfordre omverden og sig selv, bliver leg i naturen et særdeles 
godt sted til at opøve kropslig mod og fornemmelse for egne grænser: 
“Hvad sker der, hvis jeg klatrer længere ud? Kan jeg, tør jeg?”, “Kan jeg ka-
ste længere, hårdere?”, “Tør jeg også hoppe ned fra den store sten?”, “Føles 
grankoglen rart?” mv.

Fælles aktiviteter trods forskellige deltagerforud-
sætninger 
Naturen rummer kropslige udfordringer til børn i alle aldre og med forskel-
lige motoriske forudsætninger, da man nemt kan tilpasse udfordringerne til 
sit eget niveau. Er trillebakken for farlig, kan man starte længere nede, eller 
vælge et fladere sted, og er grenen for tung at bære, kan man tage nogle 
af de mindre og lettere. I naturen er der således god grobund for fælles 
aktiviteter, hvor alle børn kan være med, med udgangspunkt i hver deres 
motoriske kunnen og deltagerforudsætninger.

Kort sagt er der i uderummet højere til loftet, masser af inspiration og ikke 
mindst mere plads til børn, der med fantasi, nysgerrighed og mod under-
søger og udfordrer både omverden og deres egne motoriske kompetencer. 
Derfor ønsker Tumlekaravanen med dette hæfte at inspirere til masser af 
tumlen og leg med, i og inspireret af naturen.

““Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og 
kreativitet og er et godt underlag for kolbøtter og vilde lege og 
eventyrlige og farlige lege. Lege, som stimulerer børns kreati-
vitet, fx med naturmaterialer, og som giver plads til fantasi og 
fortolkning, når træstammen forvandles til en motorcykel.” 
  
 (Bekendtgørelse om seks læreplanstemaer, Børne- og 

undervisningsministeriet, 2018)

Hvordan bruger vi hæftet?
Hæftet er først og fremmest et inspirationshæfte, og I skal selvfølgelig bru-
ge det sådan, som det giver bedst mening for jer. Herunder kan I se, hvor-
dan I fx kan arbejde med hæftet.

Brug naturen omkring jer
Naturen findes alle steder omkring os, og I behøver ikke tage på lange ture 
for at blive inspireret af naturen. Måske har I en busk på legepladsen, et lille 
vandhul lidt længere nede af vejen eller en dejlig græsplæne med myrer, 
snegle og bænkebidere.

Der findes inspiration til at lege og bevæge sig alle steder i naturen, og aktiv 
leg opstår nærmest helt spontant, så snart børnene kommer ud under åben 
himmel.

Hæftets fire temaer
I dette hæfte finder I 4 temaer:

• Skov og krat
• Kyst og strand
• Sø og vandløb
• By og park 

Dette skal forstås som temaer, der er meget åbne for fortolkning. Et krat 
behøver ikke være særlig stort, for at det i børneøjne, næsten er en skov, og 
vandløb dækker her også over vandpytter og meget små vandhuller. 
Børnene er små, og det er bedre at have energi til at lege og tumle 10 min. 
længere nede af vejen, end at bruge alt tiden på en lang og udmattende 
transport. Det vigtigste, for at blive inspireret af naturen, er nysgerrighed, 
åbne øjne og evnen til at forundres!
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Ude og hjemme
I hæftet finder I ligeledes opdelingen “ude” og “hjemme”. Denne opdeling 
bunder i, at hæftet gerne vil inspirere til tumlerier både “i” naturen og 
inspireret “af” naturen – et skel, der dog oftest ophæves i praksis. Tanken er 
dog, at man fx godt kan lege strandlege hjemme i dagtilbuddet, eller tumle 
som edderkopper, træer, der bevæger sig, eller lege ænder, indenfor på en 
regnvejrsdag.

I dette hæfte lægges der op til, at man er ude i naturen og tumle, opleve og 
sanse, og de erfaringer bruges til at lege videre med hjemme i dagtilbuddet. 
Børnene opnår et erfaringsmæssigt grundlag for at lege “mariehøne”, “ed-
derkoppespind” eller “frøhop”, når I har været ude og undersøge verden, 
ligesom jeres tur i naturen kan blive en fælles referenceramme for lege, 
tumlen og snak.

Udvælg jeres aktiviteter
Alle dagtilbud og børnegrupper er forskellige, så lad jer inspirere af hæftet, 
som det bedst passer til jeres omgivelser, ressourcer og børnegruppe.

• Se hæftet igennem og find de aktiviteter, som I synes er spændende, og 
som passer bedst til jer, også gerne på tværs af temaerne.

• Pluk, tilpas og sammensæt, så I får den bedst mulige natur-tumle-ople-
velse! Der er mange forslag til lege, og for små størrelser er én aktivitet 
ofte mere end rigeligt.

• Grib de muligheder, der opstår. Det vigtigste er positive natur- og tumle-
oplevelser på børnenes præmisser.

Rekvisitter
Det er kun en lille del af aktivitetsforslagene, der kræver rekvisitter, men 
det er en god idé at tjekke op på, om der er noget, I skal have med ud på je-
res natur-tumletur, eller som I skal bruge, hvis I laver aktiviteterne hjemme.
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Tumlekaravanen og de seks 
læreplanstemaer
Tumlekaravanen har fokus på børns trivsel og motoriske udvikling gennem 
leg og bevægelse, og det er derfor oplagt at bruge lege og aktiviteter i 
hæftet til at understøtte arbejdet med læreplanstemaet “krop, sanser og 
bevægelse”. Da vi i dette hæfte har naturen som omdrejningspunkt, vil det 
ligeledes kunne bruges til at sætte fokus på læreplanstemaet “natur udeliv 
og science”.

Krop, sanser og bevægelser

I praksis
• Inddrag det legende element ved at skabe fortællende rammer omkring 

legen.
• Styrk børnenes kreativitet, bevægelsesglæde, selv- og medbestemmelse 

ved at være åbne for at udvikle legen ud fra børnenes idéer og initiati-
ver. 

““Udeliv handler blandt andet om at give børn legemuligheder og 
oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og 
naturen at kende.”

 (Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold 
i seks læreplanstemaer, 2018)

• Skab fleksible, inkluderende lærings- og bevægelsesmiljøer ved at skabe 
flere muligheder for at deltage i samme leg og aktivitet. Gode lege og 
aktiviteter giver mulighed for at deltage på forskellige niveauer og med 
forskellige kropslige (og personlige og sociale) kompetencer.

• Brug fantasien (og hæftets idékatalog) til at skabe forskellige kropslige 
erfaringer: Kan man bruge armene i stedet? Kun én arm? Hvad hvis jeg 
står på noget andet, hopper anderledes, mærker noget andet? Hvad 
kan vi ellers gøre? Udfordr kroppen, leg og find på.

Natur, udeliv og science

““Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer 
i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøgle-
begreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkel-
te barn og skaber fleksible inkluderende læringsmiljøer. Det pædago-
giske personale er nysgerrigt og udvælger og følger bevidst børnenes 
bevægelsesinitiativer, så børnene oplever selv- og medbestemmelse 
som en naturlig del af deres dannelsesproces.”

 (Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold 
i seks læreplanstemaer, 2018)
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““En sciencetilgang betyder, at læringsmiljøet giver børnene mulighed 
for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge og 
støtter børnene i at kategorisere og systematisere deres omverden ved 
hjælp af relationspar, som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under, 
osv. Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, 
så det giver børn mulighed for at eksperimentere med antal, rum og 
form, som tidlige indgange til det matematiske sprog.”

(Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold 
i seks læreplanstemaer, 2018)



I praksis 

• Giv børnene legemuligheder i og med naturen ved at flytte tumlelegene 
udenfor på legepladsen, eller i et andet uderum, og brug de redskaber, 
der er til stede i uderummet: Hvor på legepladsen kan man gå på line? 
Er der sten i skoven, man kan hoppe på? Hvordan mærkes sandet under 
fødderne, og hvor langt kan man kaste en grankogle?  
Brug tumlelegene aktivt i uderummet og giv børnene inspiration til, 
hvordan de generelt kan bruge uderummet til aktiv leg og bevægelse.

• Brug aktiviteterne til sansemotorisk at understøtte en sciencetilgang 
(forståelse for årsag, virkning, sammenhænge, kategorisering og syste-
matisering). Arbejd med begrebspar i legene fx “over/under”, “stor/
lille” og “mange/få” og undersøg og sæt ord på fysiske sammenhænge 
såsom, hvad der sker, når man triller med hhv. lidt eller meget kraft, 
eller hvordan “trampen” og “listen” lyder forskelligt.

• Støt børnenes forståelser for matematiske størrelser, som antal og form, 
ved at inddrage disse elementer i tumlelegene. 

Sikkerhedsforanstaltninger i naturen
Naturen er verdens bedste legeplads, men der er særlige steder, man skal 
være ekstra opmærksom. Herunder har vi samlet et nogle sikkerhedsforan-
staltninger, for at I bedst muligt kan lege sikkert i naturen.

Vand
Efterlad aldrig barnet ved vand uden opsyn. Dette gælder også ved leg med 
vand i baljer eller spande. Leger I lege tæt på vandkanten, fx “Bølge-fange” 
eller “Bølge-hop” (se temaet “Kyst og strand”), så hold hinanden i hånden, 
for at være mere sikker ved vandet.

Træer og grene
Leger I ved træer og grene, og bruger I dem fx som vipper, balancebomme 
eller klatretræer, så være opmærksom på, hvor meget vægt træernes gre-
nene kan bære.

Bliv ved barnet for at være klar til at støtte, hvis barnet mister balancen. 
Det er en god tommelfingerregel at lege og tumle der, hvor barnet selv kan 
komme frem (altså ikke at løfte barnet op, på høje steder). Det er godt for 
barnets motorik, og så er barnets motoriske kunnen med til at sætte natur-
lige grænser for risikofyldte aktiviteter.

Tov og reb
Hav altid børnene under opsyn, hvis I leger med snore, tove og reb, fx 
“spindelsvævsleg” eller “følg rebet”, (se temaet “Skov og krat”), for at und-
gå kvælningsulykker.

Flåter
Det kan være en god idé, at minde forældre/pårørende om, at tjekke barnet 
efter for flåter, når I har været ude at tumle i skov, krat, højt græs mv.
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Skov og krat

Skoven er et fantastisk sted for leg og bevægelse! Grene man kan vippe og 
klatre på, træstubbe man kan hoppe fra, pinde man kan samle op og svinge 
med (forsigtigt, selvfølgelig). Har man været i skoven med et barn, vil man 
hurtigt opdage, at en pind kan føles som det kæreste eje, og at det kan være 
en katastrofe, hvis lige netop dén pind bliver væk! Samtidig er der et væld 
af kriblende og krablende smådyr og insekter, der indbyder til forundring og 
nærmest er små motoriske forbilleder.

Det er fantastisk som skoven er én stor legeplads og genial for bevægelse og 
motorisk udvikling!
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Skov og krat 
Ude

Edderkoppejagt og spindelvævsleg

Edderkoppejagt
Store edderkopper i skovens mørkere dele, og kæmpe, smukke edderkop-
pespind mellem træernes tætte grene! Dét er spændende og et godt oplæg 
til motorisk leg. Start med en god edderkoppe- og spindelvævsjagt:
 
• Hvilke forskellige edderkopper kan I finde? Hvor er det største, flotteste, 

tykkeste spindelvæv? Er der nogle edderkopper, der har fanget en flue?

At bevæge sig rundt i skoven med dets ujævne underlag og lede oppe og 
nede er i sig selv fantastisk motorisk træning for led, muskler og balance. 

Spindelvævsleg
Så er det tid til selv at lege edderkopper og fluer! 

• Find et område med mange træer og spænd fx sejlgarn, sjippetove eller 
bred elastiksnor rundt mellem træerne på kryds og tværs. 

• I kan lave lodrette spindelvæv, som man kravler igennem (snoren spæn-
des i forskellig højde mellem stammerne), eller vandrette spindelvæv, 
som man kravler under (snoren spændes ud mellem forskellige stam-
mer i samme højde). 

• Nu er I fluer, der skal komme igennem, eller under, spindelvævet uden 
at røre snorene, for ikke at blive i edderkoppens spind! 

Laver I et lavt, vandret spindelvæv, kan I også lege, at I er edderkopper, der 
kravler rundt i spindet ved at gå og balancere på snorene.

Naturens mange vipper
Skoven er fyldt med naturens helt egne vipper! Det er bare med at finde 
dem. 

• Væltede træer og træstammer har ofte et par rigtig gode, tykke grene, 
der fungerer som fantastiske vipper. Her sættes hele kroppen i gang, 
når børnene bevæger sig og bruger musklerne for at få grenene til at 
bevæge sig op og ned. 

• Andre steder er grene faldet over hinanden, så de automatisk bevæger 
sig og vipper op og ned, når man går på dem; sikke en balanceleg! 

OBS: Afprøv, som voksen, om grene og stammer kan holde til børnenes 
vægt for at undgå ulykker og være på den sikre side.

Følg rebet
Skovens ujævne terræn er fantastisk for motorikken; her kravles, balance-
res, hoppes, trækkes, hives osv. At bevæge sig rundt i skoven (lidt væk fra 
stierne) er derfor motorisk træning i sig selv! 

I kan dog gøre det endnu mere sjovt og udfordrende, hvis I lader børn og 
voksne “følge rebet”: 

• Rul et reb/tov (ét børnene kan holde om) rundt omkring i omgivelserne; 
rundt om stammer, over sten, under grene, op på en stub osv. 

• Lad rebet bevæge sig så varieret som muligt – og gerne gennem forskel-
ligt underlag – for at udfordre flest mulige grundbevægelser og sanse-
motoriske kompetencer.

• Hold i rebet og følg dets motorikbane rundt omkring i skoven.
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En fortællende ramme
Med en fortællende ramme om de motoriske aktiviteter i skoven 
bliver det en fantasifuld bevægelsesleg at samle kogler og pinde – og 
at lege med dem.

Egernene og det blæsende træ
• Børnene er egern, der samler kogler (mad) sammen og gemmer 

dem i deres træ.  
• Den voksne er træet, og holder de indsamlede kogler. 
• Pludselig bliver det blæsevejr, og alle koglerne blæser ned fra træ-

et igen! (svaj mere og mere i vinden).
• Til sidst blæser det så meget, at koglerne ryger ned fra træet: Kast 

(forsigtigt) koglerne rundt omkring eller hen til børnene. 
• Åååh nej, nu må egernene samle alle koglerne ind igen! 

Kogler og småpinde 
På særlige tidspunkter af året er skoven fyldt med dejlige grankogler, som 
kan bruges til alt muligt sjovt. Er det ikke tid til grankogler, kan man bruge 
små, lette pindestykker, dem er der altid masser af! 

• Saml grankogler. Der er masser af motorisk træning for små tumlinger 
at gå og bøje sig ned efter kogler og grene, komme op og ned i knæ, og 
meget gerne også at få hovedet lidt nedad, da det stimulerer hoved-
balancesansen. Måske er I egern, mus eller trolde, der samler ind til 
koglesuppe? 

• Kast til måls efter et træ, en træstub, kast ned i et hul over grøften eller 
lige der, hvor I ellers synes. Er der et lille vandløb i skoven, plejer det at 
være et særdeles populært sted for børn at kaste ting hen!

Skov og krat  
Hjemme

Tag skov og krat med hjem: 
Indsaml sansemotoriske indtryk og inspiration til ”Skov og krat”-lege hjem-
me: 

• Saml kogler til at tage med hjem.
• Lyt til lyden af træerne og se, hvordan blade og trætoppe bevæger sig.
• Gå på krible-krable-jagt og tal om dyrenes forskellige udseende, ken-

detegn og bevægelser (mange smådyr kan godt lide at ligge mørkt og 
fugtigt, fx under sten og træstammer).

Spindelvævsleg
Kan I huske edderkopperne i skoven og deres fantastiske spindelvæv?

• Flyt spindelvævslegen indenfor og brug et par stole- eller bordben (her 
er det nok nemmest at lave et vandret spindelvæv). 

• Eller leg den ude på legepladsen – her burde I også kunne finde et par 
edderkopper eller to, hvis I går på jagt! 

Følg rebet
En “følg-rebet-bane” kan laves de fleste steder – også uden for skoven. Brug 
de ting I har (stoleben, bordben), eller fx gyngestativ og buske udenfor.

• Følg rebet med bind for øjnene for at udfordre balancen. Men tilpas 
her banen, så barnet ikke risikerer at gå ind i noget. Udspænd fx snoren 
mellem to stabile stole, og sid klar til at tage imod barnet for enden af 
snoren. Kald barnets navn for at hjælpe på orienteringen.

Kogler og småpinde 
Tag kogler med hjem og prøv at ramme til måls med dem i spande, i hula-
hopringe, kast dem over en lille busk, ned i hullet i sandkassen, leg “Egerne-
ne og det blæsende træ” udenfor mv.
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Voksende og svajende træer
Hvordan var det nu, træerne bevægede sig i vinden, trætoppene susede, og 
bladende raslede? Lav sammen en “bevægelsesrejse” som træer skoven. 
Herunder er forslag, men bare brug fantasien!

• Sid på hug i en rundkreds, og rejs jer langsomt op som træer, der vokser. 
Bevæg armene som knudrede grene, der vokser i forskellige retninger, 
og kom også godt rundt med hofterne, som en stamme, der snor sig.

• Når I er “vokset helt op”, kan I bevæge fingrene som blade, der rasler i 
vinden.

• Svaj let fra side til side som træer, der svajer i vinden. Bevæg jer mere, 
når det blæser, ja måske endda stormer! 

• I stormvejret er det begyndt at lyne og tordne, og med et BANG slår 
lynet ned i træet! Her må I helt ned at ligge, for nu er træet væltet. 

• Heldigvis vokser der, af det gamle træ, et nyt træ op, og så kan I jo prø-
ve igen.

“Krible-Krable”- dyr
Kan I huske alle de små insekter og smådyr i skoven, der kriblede og krable-
de og bevægede sig rundt på alverdens spændende måder? Det kan I også!

• Bevæg jer rundt på gulvet, fra væg til væg, på en linje, i en rundkreds, 
eller hvad I nu synes.

• I kan skiftes til at vælge ét af de smådyr, I så i skoven, og prøv allesam-
men at bevæge jer ligesom dette dyr. 

• Måske har I set: Edderkopper, mariehøner, snegle, skolopender, bænke-
bider eller orme?
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Kyst og strand

Kysten og stranden er en hel særlig oplevelsesverden fyldt med sansemo-
toriske oplevelser og oplæg til leg og bevægelse! Hvem kan næsten gå på 
stranden uden at skulle kaste en sten, eller udfordre de små bølger i vand-
kanten, og ende med at få våde sko og sokker? For ikke at tale om den friske 
luft, den salte duft og en masse sand (også med hjem igen)! 

Kysten og stranden er både et sted med store vidder med plads til masser 
af bevægelse, og et sted for koncentration og fordybelse, når der leges med 
sten, sand og vand. Der er ikke noget at sige til, at kyst og strand er et yndet 
udflugtsmål for langt de fleste børn! 
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Kyst og strand 
Ude

Kaste med sten
Der er få børn (og voksne), der kan gå på stranden uden at skulle kaste sten 
i vandet. Men det er da også fantastisk at se og høre, hvordan det plasker, 
“plunker” og laver ringe i vandet. 

• Kast med flade sten, runde sten, ru sten, glatte sten, små sten, store 
sten, ja, også dem, man knap nok kan bære, så lærer man også lidt om, 
hvad man kan løfte og kaste, og hvad man ikke kan – endnu! – og endda 
lidt om vægt, former og massefylde.

Bølge-fange og bølge-hop
Leg med bølgerne på stranden! 

Bølge-fange. 
Hvor langt ud mod vandkanten, tør I gå? Pludselig kommer bølgerne, og 
så gælder det om at skynde sig tilbage op på stranden, inden bølgen når at 
røre én!

Bølge-hop. 
Kan I hoppe over bølgen, når den kommer? Det er en dejlig ting at gøre 
sammen hånd i hånd – så er I også en slags lang bølge.

Hop-hop-hop!
Sandstranden er et stort, naturligt faldunderlag, så hvorfor ikke bare få 
hoppet en hel masse? 

• Hop fra noget. Hop ned fra større sten på stranden, eller klitter, hvis I er 
så heldige at have dem på stranden.

• Hoppebaner. Lav hoppebaner af sten, drivtømmer eller tang. Læg det, 
I finder, med passende mellemrum – evt. i små bunker – og hop rundt 
mellem de forskellige ting, I har lagt.

• Følg sporet. Hop rundt i hinandens fodspor. Fodsporene er mest tyde-
lige i det våde sand (men det er en god idé at prøve at løbe, hoppe og 
lege både i det våde og tørre sand – det giver forskellige sansemotoriske 
oplevelser og udfordringer).

Strandjagt og strandmønstre
Stranden er et stort faldunderlag, men også et stort lærred, der kan pyntes 
med diverse strandting! 

Nå, ja, og så er det også god motorisk træning i sig selv for små tumlinger 
at gå og bøje sig efter kogler, muslingeskaller og sneglehuse, komme op og 
ned i knæ, og at få hovedet lidt nedad!

• Strandjagt. Gå på opdagelse på stranden og find spændende strandting 
at lave strandmønstre med. At bevæge sig rundt på stranden med dets 
ujævne og sandtunge underlag, at bukke sig ned (gerne med hovedet 
lidt nedad, da det stimulerer hovedbalancesansen), at række udefter, 
eller hive og trække i ting, er i sig selv fantastisk motorisk træning for 
små tumlinger!

• Strandmønstre. Brug alle de fundne skatte til at lave flotte strandmøn-
stre, eller måske bare lange rækker af fundne sten? Her er der en dejlig 
fordybende mulighed for at bevæge sig rundt nede i knæ, sidde på hug, 
række ind over og holde balancen. 

Sandengle
Vær ligeglad med sand i håret (og alle andre steder!) og lav sandengle i 
sandet.

• Læg jer ned på ryggen med samlede ben, og armene strakt ned langs 
kroppen. Spred benene og bevæg samtidig de strakte arme i en halvbue 
ud langs kroppen, til de ligger vinkelret ud fra skulderne. 

• Saml benene og bevæg de strakte arme ned langs kroppen igen.
• Gentag lige så længe, det er sjovt!
• Rejs jer op, og se på jeres flotte sandengle.
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Kyst og strand 
Hjemme

Tag kysten og stranden med hjem: 
Indsaml sansemotoriske indtryk og inspiration til ”Kyst og strand”-lege 
hjemme: 

• Saml sten til at tage med hjem.
• Lyt til lyden af havet og se, hvordan vandet bevæger sig frem og tilbage 

i strandkanten.
• Kystdyrsjagt: Hvilke dyr lever her? Kan I finde nogle af dem? Tal om 

dyrenes forskellige udseende, kendetegn og bevægelser. Måske kan I 
se muslinger, vandmænd, måger, mariehøner, tanglopper, krabber, ja 
måske endda søstjerner? 

Kaste med sten
Tag sten med hjem, og prøv at kaste til måls med dem i spande, i hulahop-
ringe, kast dem over en lille busk, ned i hullet i sandkassen, i baljer med 
vand osv.

Bølge-fange og bølge-hop
Man kan godt lege med bølger uden at lege med vand! Man skal bare bruge 
et reb/sjippetov og nogle glade børn.

Bølge-fange. Hvor langt ud mod vandkanten, tør I gå? Pludselig kommer 
bølgerne, og så gælder det om at skynde sig op på stranden, inden bølgen 
når at røre én!

• Brug et reb/sjippetov som bølge (det skal helst være lidt langt). Hold det 
i hver ende, hvis I er nok, ellers bind den ene ende fast til noget stabilt. 

• Hold rebet/sjippetovet helt ud til den ene side, så der er plads til, at bøl-
gen kan bevæge sig. Børnene bevæger sig hen mod rebet/sjippetovet 
(ligesom de gik tættere på vandkanten).

• Når børnene er ved at være tæt på “vandet” (rebet/sjippetovet), kom-
mer bølgen (hen mod børnene). Børnene skal nu skynde sig tilbage op 
på stranden, inden de bliver ramt af bølgen (rebet/sjippetovet).

Bølge-hop: Kan I hoppe over bølgen, når den kommer? Ligesom ved oven-
stående leg, bevæger I rebet/sjippetovet frem og tilbage som bølger. Her 
skal I, i stedet for at løbe væk fra bølgen, hoppe over den. 

Hop-hop-hop!
Leg, at I er på stranden og fortsæt hopperiet derhjemme! 

• Hop fra noget. “Plask”, siger det, når I hopper ned i vandet. Find en 
masse ting at hoppe fra, det er altid sjovt! 

• Hoppebaner. Lav hoppebaner af sten og grene rundt på legepladsen, 
eller brug kridt til at lave forskellige streger og krydser, som man kan 
hoppe på og mellem. Er I indenfor kan man lave mange sjove hoppeba-
ner med farvet malertape (bruges i stedet for kridt).

Naturjagt og mønstre
Lav en lille aktivitet, der minder jer om turen til kysten. 

• Gå på opdagelse udenfor og find ting, der minder jer om jeres tur til 
kysten – eller som I bare synes er flotte! Brug dem til at lave flotte møn-
stre, ligesom I gjorde på stranden.

Sandengle
Kan I huske, hvordan I lavede sandengle på stranden? 

• Har I en sandkasse, kan I prøve det der, og ellers kan man nu også sag-
tens lave “græsengle” eller “madrasengle”. Her kan man godt nok ikke 
se englene bagefter, men det er stadig sjovt at bevæge sig som én!
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Leg med kystens dyr
Fandt I nogle dyr ved kysten? Der er mange sjove og spændende dyr ved 
kysten, der bevæger sig på alle mulige måder, som er ren inspiration til mo-
torik og tumlen! Prøv at bevæge jer ligesom de forskellige dyr. Her er nogle 
forslag:

• Krabber. Gå krabbegang ligesom de sjove krabber. Gå hen til hinanden 
og “nap” lidt med kløerne.

• Måger. De går lidt sjovt med de store, flade fødder. De nipper efter lidt 
mad i sandet og vandet, og nogle gange spreder de vingerne ud og fly-
ver. Nå, ja, og så kan de godt larme lidt! 

• Søstjerne. Måske har I været så heldige at se en søstjerne? Prøv at 
lægge jer som søstjerner med arme og ben til siden – både på ryggen 
og på maven. Søstjerner er gode til at sidde fast! Kan I løfte hinandens 
søstjernearme og -ben?

• Tanglopper. Tanglopper? De kan hoppe! Og det er sjovt i sig selv! Lav 
evt. nogle “tangbunker” af potteplanter, eller malertape, og hop rundt 
fra tangbunke til tangbunke.

En fortællende ramme: Fiskehandleren og muslingerne

Fiskehandleren har fået en hel spand med muslinger. Nu vil fiskehand-
leren gerne åbne dem allesammen for at se, om der er noget indeni. 

• Én er fiskehandleren, de andre er muslinger. 
• Muslingerne presser underarmene, eller blot hænderne, sam-

men.
• Fiskehandleren skal nu prøve at åbne muslingen ved at hive (for-

sigtigt, selvfølgelig) armene/hænderne fra hinanden.
• Lykkes det ikke, må fiskehandleren bruge sin kniv (en flad hånd) 

og skære muslingen op. Her åbnes muslingen ved at kniven sæt-
tes ned i hulrummet mellem mave og underarm og føres mellem 
armene frem mod hænderne. Muslingen giver efter og lader sig 
åbne. 
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Sø og vandløb

Ved sø og vandhuller er der et mylder af særligt liv! Haletudser, padder, 
myg, guldsmede, skøjteløbere, ænder, blishøner, og måske endda en fiske-
hejre, for nu bare at nævne nogle af de mange arter, der lever tæt ved de 
fugtige og våde områder. 

Og så er der jo vandet i sig selv, som virker på en magnet for de fleste børn 
(og vel egentlig også voksne). Vand er fantastisk! Man kan kaste sten og pin-
de i det, hoppe over det, plaske i det, få ting til at flyde og følge strømmen, 
fiske i det, bygge dæmninger, ja, næsten kun fantasien sætter grænser!
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Sø og vandløb 
Ude

Fiskenet
Fiskenet er bare altid et hit! Og heldigvis for det. Der er nemlig masser af 
motoriske udfordringer i fiskenets-fiskeri.

• Balancesans og kropskontrol stimuleres, når der leges tæt ved vandkan-
ten; hvor tæt på kan man komme, uden at få våde fødder, og kan man 
læne sig lidt forover, uden at miste balancen? Hvad hvis man lige rækker 
ud efter stenen?

• Balance og kropskontrol udfordres yderligere af, at fiskenettet, der kan 
forskyde vægten, sidder fast på bunden, eller være tungt at løfte op 
fyldt med vand og blade.

• Nettets bevægelser gennem vandets modstand styrker de motoriske 
grundbevægelser at ”trække” og ”skubbe”, og styrker kontrol af muskel-
kraft. 

Broer og dæmninger 
At balancere på små “broer” er alletiders motorisk udfordring, og heldigvis 
skal der ikke så meget til, for at børn synes, der er tale om en bro. En tyk 
pind i en vandpyt kan som regel gøre det! 
I kan også lave jeres egne små dæmninger i vandkanten. Her undersøges 
vand, pinde, sten, smådyr, og der er masser af sansemotoriske oplevelser. 
Både sanser og motorik er der masser af motoriske stimulering for balan-
ce og kropskontrol: Bøje sig efter ting, ned i knæ og op igen, sidde på hug, 
række frem efter pinde og sten, grave render osv.   

• Broer. Hvis det ikke gør noget, at børnene får lidt våde fødder, en dag 
ved sommertid, eller de har husket gummistøvlerne, så find grene, som 
I kan lægge i vandkanten, over det lille lave vandløb, eller i vandpytten, 
og hjælp hinanden over broen.

• Dæmninger. Udover de mange dejlige sanseoplevelser, barnet får 
gennem leg med vand, mudder, pinde, sten osv., er “dæmning-byggeri” 
også god motorisk stimulering. Her skal man bøje sig efter ting, ned i 
knæ og op igen, sidde på hug, række frem efter pinde og sten, grave 
render osv.

Små både
Brug pinde, små grene, græsstrå, blomster, og andet, der kan flyde, til at 
lege små både. Her opleves vandet, strømforhold, vind og bølger, og for-
skellige materialers evne til at synke og flyde, og samtidig bruges krop og 
balance, både når I kaster/lægger bådene i vandet, eller hvis I hjælper dem 
lidt afsted med hænder og lange pinde.

• Har I en sikker bro i nærheden, er det et perfekt sted at lege med “små 
både”. Stil jer på den ene side af broen (den side strømmen kommer 
fra), og slip bådene ned i vandet. Se nu hvordan bådene flyder, og kom-
mer ud under broen på den anden side!

• Har I ikke en bro, men et lavt vandhul eller dyb vandpyt, så sæt både-
ne i vandet her. Find nogle lange pinde, og se om I kan hjælpe bådene 
afsted. 

Plaske, plaske, plaske
Ja, det giver sig selv, men det er stadig et fantastisk børnehit, så af med 
sandaler, eller på med gummistøvlerne!

• Hop, plask og tramp i alle de vandpytter, mudderpøle og børnevenlige 
vandkanter, I kan finde! Det er guld værd for både bentøj og humør! 
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Sø og vandløb 
Hjemme

Tag sø og vandløb med hjem
Indsaml sansemotoriske indtryk og inspiration til “sø og vandløb”-lege 
hjemme: 

• Opdag søen og vandløbets dyr. De våde områder vrimler med spæn-
dende dyr, der hver især har særlige kendetegn og bevæger sig på 
forskellige måder. Tal om dyrenes forskellige kendetegn og bevægelser, 
for bedre at lære dem at kende og huske dem. Måske kan I se frøer, ha-
letudser, skøjteløbere, myg, guldsmede, ænder, blishøner, svaner – eller 
måske endda en fiskehejre?

• Saml gode små flade pinde som I kan lege ”både” med hjemme.

Fiskenet 
Et fiskenet kan heldigvis bruges både med og uden vand!

• Med vand. Sæt et par spande/baljer med lidt vand op på jeres ude-
område. Læg nogle små pinde, blade, blomster o. lign. i spandene, og 
prøv at fiske dem op. I kan også bære det, I har fanget, hen til en anden 
spand og putte det deri. Det kan godt kræve lidt af kroppen, sådan at 
balancere rundt med et fiskenet.

• Uden vand. De fleste børn synes også fiskenet er sjove, selvom der ikke 
er vand. Stil baljer/spande med forskellige ting i, og prøv at fiske tingene 
op. Flyt tingene med fiskenettene fra spand til spand. 

Broer
Leg balanceleg med små broer og balancebomme.

• Et fladt bræt (uden søm og splinter), 2-3 store, flade sten, en sandkasse-
kant, en kridtstreg eller fx 2-3 lave, stabile skamler kan alle være gode, 
og motorisk udfordrende, broer. 

Fortællende ramme: Over den dybe å, og den farlige sump

Det bliver endnu sjovere at gå over broen, hvis det, der er 
under, er lidt farligt. 
• I kan fx gå over den dybe å, eller farlige sump, fyldt med 

krokodiller. 
• Måske er der nogle dyr på den anden side af floden, som 

I skal over at give mad? Kun fantasien sætter grænser!

Små både
Leg med små “både” (små pinde) i spande eller baljer med lidt vand i. Prøv 
at se, om I kan få dem til at komme fra den ene til den anden side ved at 
puste til dem.

Plaske, plaske, plaske
Nogle gange kunne det være dejligt, hvis der altid var et par vandpytter, 
man kunne plaske og trampe i! Her kan I i stedet lave plaskebaljer til arme-
ne.

• Fyld nogle flade baljer (fx opvaskebaljer) med vand og se, hvordan I kan 
sprøjte og plaske. Men pas på, man bliver våd!

Bevæg jer som søen og vandløbets dyr
Fandt I nogle spændende dyr på jeres tur? Der er mange sjove og spænden-
de dyr ved sø og vandløb, der bevæger sig på alle mulige måder, og som er 
ren inspiration til tumlerier! Prøv at bevæge jer ligesom de forskellige dyr. 
Her er et par forslag:

• Frøer og tudser. Hop, hop, hop rundt i mosen. Leg fx I er frøer i en 
mose: Læg nogle hulahopringe, eller tegn cirkler med kridt/malertape, 
og hop rundt fra tue til tue. Men pas på, måske kommer storken og 
spiser jer!
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• Skøjteløbere. Så I, hvordan skøjteløberne “skøjtede” hen over vandet? 
Tag en klud under hver fod, og skøjt henad gulvet.

• Ænder. Prøv at gå ligesom ænderne. Så I, hvordan de vraltede på deres 
store svømmefødder, så numserne svingede fra side til side? Nogle gan-
ge nipper de til maden i vandet, og de kan også flyve.

• Måske så I en guldsmed, der kan bevæge vingerne rigtig hurtigt? En fi-
skehejre med lange tynde ben? Eller måske andre spændende insekter, 
man kan prøve at bevæge sig som?
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By og park

Naturen er alle steder omkring os, og man behøver ikke tage langt væk 
hjemmefra for at lege med og i naturen. Der er ofte også krat, buske, vand-
pytter, blomster, sommerfugle, mariehøner, snegle og bænkebidere lige 
rundt om hjørnet, eller lidt længere nede af stien.  
At se verden, med et barns øjne, er også at forundres over en lille bille, 
dufte til hybenblomsterne eller mærke græsset mellem tæerne. For et barn 
kan en lille gruppe buske være en hel skov, og en stor vandpyt bliver i legen 
til en sø. 

By og parker er levested for mange dyrearter, der lever under buske, sten, 
ved gadekær/små søer, ved køkkenhaven eller oppe i parkens træer, og 
græsplæner, eller mindre bakker, er vidunderlige til at få løbet, hoppet, 
sprunget og trillet. Tuml under åben himmel med dyrene i by og park!

4039



By og park
Ude

Trillebakker 
Trillebakker er fantastiske for motorikken! Det er ikke så tit, at man får dre-
jet og trillet rundt om sig selv, så udnyt endelig muligheden, når den er der. 
Det er en god måde at få mærket sin egen krop, når hele kroppen kommer 
i kontakt med underlaget (græsset under sig). Kropsfornemmelsen styrkes, 
men også egne grænser og mod udfordres, når man giver slip for en lille 
stund, og bare lader tyngdekraften tage over. Nå, ja, og så kilder det bare så 
dejligt i maven!

• Find nogle gode små bakker og forhøjninger.
• Tril!

Trillebakker er dejlig nemme at tilpasse det enkelte barn, da man jo selv be-
stemmer, hvor langt oppe man vil starte, og det er nemt at støtte de børn, 
der har brug for det.

Trille rullepølse
Prøv også at trille som en lang rullepølse. 

• Børnene holder i hinanden hoved-til-fod, og triller samtidig ned ad 
bakken. Det kan være lidt svært, da børnene hurtigt kommer til at trille i 
forskellige tempi, men med lidt øvelse og støtte er det sjovt at prøve. 

Trille rullepølse er en god leg til at styrke både motorik og børnenes sociale 
relationer.

Snurretoppe 
Udnyt at der i uderummet er masser af plads og højt til “loftet”; her kan I 
dreje rundt om jer selv og lege snurretoppe, uden at støde ind i hinanden, 
og med et helt naturligt faldunderlag. Det stimulerer balancesansen og 
kilder i maven.

• Snurretur. Snur rundt, lige som du vil, i dit eget tempo, og mærk hvor-
dan du bliver dejlig rundtosset!

• Fælles snurretur. “Klar, parat … start!” Sæt i gang på samme tid og snur 
rundt, indtil alle er stoppet eller faldet på numsen. Grin af, og prøv igen!

• Snurrerundkreds. Stå i en tæt rundkreds, og tag tur til at snurre rundt 
i midten. Dem, der står i rundkredsen, står med armene oppe klar til 
at være “blød” mur, hvis barnet i midten snurrer ind i nogen. I kan evt. 
synge første vers af en af jeres yndlingssange for at markere snurretu-
rens længde, og for at aktivere alle deltagere.

De flittige myrer
Danmark er fyldt med myrer – også i byen og parken, ja, nogle gange selv 
inde i husene! Lad jer inspirere af den lille, stærke, flittige fyr, og vær selv 
flittige og stærke. I by og park er den mest almindelige art sort havemyre, 
der bygger sit bo under sten/havefliser, i jorden og i gamle træstammer.

Undersøg myrer

• Kan I finde nogle myrer rundt omkring jer? Hvor bor de henne, hvor er 
der mange, og hvor er der ikke så mange?

• Tal om, hvor flittige og stærke de er. Tag evt. noget brød med, som I kan 
brække krummer af for at illustrere, hvor stærke myrerne er.

Leg selv myrer
I denne leg skal I ud og indsamle mad til jeres myrebo.

• Vælg et godt myrebo. Fx ved en stor sten eller et træ/træstub.
• Lav en myresti af reb/snor. Myrerne laver stier, som andre myrer også 

kan bruge, ved at afgive duftspor. Brug et langt reb/snor til at lave en 
myresti på jorden. Myrestien skal gå fra jeres bo og hen til et sted, hvor 
I kan samle mad (det kan være en busk, et blomsterbed, en bunke sten, 
en sandkasse, en balje med vand). Lav gerne myrestien snoet og varie-
ret, så man både skal kravle lidt op og ned. 

• Saml mad. Kravl nu langs myrestien hen og saml føde, og kravl tilbage 
med dét til boet igen.
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Variationer

• Lav flere myrestier. Lav flere myrestier ud fra boet, så der er forskellige 
steder, man kan kravle hen.

• Myredronningen bestemmer. Hos myrerne er det dronningen, der be-
stemmer. I kan skiftes til at være myredronningen, der bestemmer, hvad 
de andre myrer skal hente af mad fx blomster, blade, sten, pinde sand 
m.v.

Sommerfugleleg
Sommerfuglen er et spændende dyr; den når både at være en larve, en 
puppe og en sommerfugl!

• Sæt jer sammen i en rundkreds. Den voksne siger til, når der skiftes 
stadier.

• Larvestadie. Først er I larver, der prøver at bevæge jer rundt på jorden. 
Måske I er så heldige at have set en larve bevæge sig? Den gør sig skif-
tevis lang og kort ved “at skyde” ryg – og skubber sig således fremad. 

• Puppestadie. Kryb helt sammen med arme og ben tæt indtil kroppen. 
I kan både være en siddende og en liggende puppe. Leg fx at vinden 
skubber lidt til jer, for at få den motoriske gevinst ved at bevæge/rokke 
kroppen lidt frem og tilbage. 

• Sommerfuglestadie. Nu bryder sommerfuglen ud af puppen og flyver 
rundt fra blomst til blomst!

Flyv rundt så længe, I vil, og “lav” derefter en ny sommerfugl.
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By og park
Hjemme

Tag by og park med hjem: 
Indsaml sansemotoriske indtryk og inspiration til ”By og park”-lege hjem-
me: 

• Smådyrsjagt. Bliv klogere på de mange forskellige smådyr på en små-
dyrsjagt. Mange smådyr kan lide at være skyggefulde ved fugtige steder 
fx under buske, sten og blade. Prøv fx at vende en stor sten eller træ-
stamme, ofte vil I være så heldige, at I finder en hel zoologisk have af 
orme, biller, skolopendre og bænkebidere og andre smådyr!

• Undersøg dyrenes bevægelser. Mærk dem, hold dem, kig på deres 
bevægelser og tal om alle deres særligheder. De forskellige dyr har 
deres helt egne karakteristiske kendetegn og særlige bevægelser, som 
er inspirationsguldkorn for motoriske lege og aktiviteter, I også kan lave 
hjemme i dagtilbuddet igen.

Trillerier
Fortsæt de motorisk styrkende trillerier hjemme i dagtilbuddet. Måske er I 
så heldige at have en mindre forhøjning i jeres uderum, hvis ikke kan I bare 
lave jeres egne alternative trillerier.

• Trille som pandekager. Læg jer på gulvet som en rullet pandekage, og 
tril afsted fra den ene side til den side.

• Trille træstammer. Her kan I skiftes til at være en træstamme, som de 
andre (forsigtigt) triller afsted. Dette styrker desuden den motoriske 
grundbevægelse “at skubbe”. 

• Trille bolde. Her er det godt nok ikke jer, der triller rundt, men når nu I 
er ved at trille, kan I jo lige så godt trille bolde. Og så stimuleres grund-
bevægelserne “at skubbe” og “at gribe”.

Bænkebider-lege 
Trillebakker, trillerier og snurretoppe… så mangler vi bare kolbøtter. Kolbøt-
ter er noget af det bedste til at stimulere balancesansen, da hovedbalance-
sansen sidder i øret. Så dét at bevæge hovedet rundt, som i en kolbøtte, er 
guld værd for barnets balance.

Hvis I fandt nogle bænkebidere på jeres natur-tumle-tur, så I måske, hvor-
dan bænkebideren kan folde sig helt sammen til en kugle, når den føler 
sig truet (det er dog kun kugle-bænkebideren, der kan det, de andre arter 
flader bare ud).

Bænkebider-kolbøtter 
Bænkebiderkolbøtter er faktisk bare det samme som almindelige kolbøtter. 
Men når man laver kolbøtter, får man en god runding på kroppen, hvis man 
bøjer i nakken, så hagen rører brystet. Her er det en hjælp enten at kigge 
efter navlen, eller forestille sig at man skal være lige så kuglerund som en 
sammenrullet bænkebider.

De bange bænkebidere 
En er edderkop, de andre er bænkebidere. 

• Bænkebiderne kravler rundt mellem hinanden (gerne hvor der er lidt 
plads). 

• Pludselig kommer edderkoppen, og den vil spise bænkebiderne.
• Når edderkoppen rører ved en bænkebider, skynder denne at rulle sig 

sammen, eller lægge sig fladt ned (hvordan gjorde de bænkebidere, I 
har set?), så de ikke bliver spist. 

• Edderkoppen fortsætter, til alle bænkebidere er rullet sammen/ ligger 
fladt, hvorefter man kan starte forfra.
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De tørstige bænkebidere
Kuglebænkebideren ruller sig også sammen, for at holde på fugten, hvis 
den er ved at tørre ud. I denne leg er I kugle-bænkebidere, der nogle gange 
får det lidt for varmt!
Bænkebiderne er på tur rundt i skovbunden. Men ved de forskellige marke-
ringer, er der så tørt, at de næsten tørrer ud.

• Lav 3-4 markeringer på legeområdet, brug fx puder, stole, sløjfer på 
legepladsen, eller hvad I har. Det skal bare markere et stop på ruten. 

• I skal bruge en bestøver med vand, eller fx et glas med vand, som I kan 
dyppe fingrene i.

• Én er regnvejr, de andre er bænkebidere.
• Bænkebiderne kravler nu rundt mellem markeringerne. Når en bænke-

bider når til en markering, ruller den sig sammen for at holde på fugten.
• Bænkebideren kan først kravle videre, når regnvejret har været og regne 

lidt på dem (her kommer dén, der er regnvejr og giver et lille pift med 
bestøveren, eller dypper fingrene i glasset med vand og sprøjter lidt på 
forsigtigt).

Bevæg jer som byen og parkens dyr
Kan I huske nogle af de dyr, I har set på jeres tur rundt omkring i byen og i 
parkerne? De kan så mange sjove og spændende ting, og nogle af dem kan 
bevæge sig på helt specielle måder.
Det kan I også!

• Bevæg jer rundt på gulvet, fra væg til væg, på en linje, i en rundkreds, 
eller hvad I nu synes.

• I kan skiftes til at vælge ét af de smådyr, I så i parken. Prøv allesammen 
at bevæge jer ligesom dette dyr. 

• Måske har I set: Edderkopper, mariehøner, snegle, skolopender, bænke-
bider, larver, tusindben, myrer eller regnorme?

En fortællende ramme 
Med en fortællende ramme bliver det en endnu større leg at være 
motorisk aktiv! Børnene fordyber sig i legen, og får her også brugt en 
masse fantasi.

Smådyrs-zoologiskhave-tur
Nu skal I på tur i zoologisk have!
Afhængig af børnegruppen arrangerer I det sådan, at et par stykker er 
dyr i zoologisk have, og én eller to går med rundt på tur.

• De børn, der er dyr, stiller sig lidt fra hinanden, der hvor de nu 
synes, at de har bur. 

• Dem, der går på tur, går hen til et bur og spørger, hvilke dyr, der er 
i buret. 

• Det barn, der er i buret, vælger fx larve, bænkebider eller edder-
kop.

• “Sådan én kender vi ikke”, siger de, der er på tur fx, og barnet, der 
har valgt fx edderkop, viser med bevægelser en edderkop.

• Herefter prøver dem, der er på tur også at være edderkopper.
• Bagefter går turen til næste bur (tag evt. “edderkoppen” med 

videre på turen), og når turen er slut, kan man lave en ny.

(I vil nok opdage, at dyrene i jeres zoo bliver større og større og vilde-
re og vildere, men det er jo også helt i orden!)
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