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Hop om bord 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 motoriks udvikling og et generelt fysisk og mentalt 
velvære. Når børn bevæger sig og tumler, styrker de deres motoriske kompetencer, som 
balance, koordination og kropskontrol, og oplever samtidig øget trivsel, selvtillid og 
livsglæde. Dette inspirationshæfte er en del af bevægelseskonceptet Tumlekaravanen, der 
har til formål at gøre det nemt at sætte rammerne for en hverdag fyldt med tumlen, glæde 
og sansemotorisk udvikling. Derfor inviterer Børneulykkesfonden og Nordea-fonden alle 
til at sætte gang i leg og bevægelse med dette års hæfte til Dagplejens Dag: Leg med tal og 
farver. Brug det på den måde, som det giver mening for jer. Vi er sikre på, at det bliver 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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Beskrivelse af  lege med farver

1. Se min kjole

Hvad skal vi bruge?
• Hulahopringe i forskellige farver. Alternativt: tørklæder, chiffonstof eller andet stof i for-

skellige farver. Legetøj i forskellige farver kan også sagtens bruges.

Hvad skal vi gøre?
• I starter med at lægge hulahopringene ud på gulvet med god afstand imellem hver. Børnene 

skiftes til at vælge en hulahopring, som de stiller sig ind i. De andre børn stiller sig rundt om 
og synger med. Bruger I noget andet end hulahopringe, stiller barnet sig med genstanden i 
hånden. 

• Syng sangen ”Se min kjole” med den farve, der passer til farven på hulahopringen. Mens 
I synger, drejer den der står i hulahopringen rundt om sig selv. De andre børn kan evt. gå 
rundt om hulahopringen eller stå og svaje fra side til side.  

• Når I har sunget sangen, kan I kort snakke om farven, og hvad der bliver sunget om i sangen. 
Måske I også kan lave jeres eget vers med en anden farve?  

Motoriske grundbevægelser:
• Snurre
• Gå/løbe

Vi stimulerer især:
• Vestibulærsansen
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Tekst:
1. Se min kjole, den er grøn som græsset.

Alt hvad jeg ejer, det er grønt som den!
Det er fordi, jeg elsker alt det grønne,

og fordi en jæger er min ven…

2. Se min kjole, den er blå som havet.
Alt hvad jeg ejer, det er blåt som den!

Det er fordi, jeg elsker alt det blå,
og fordi en sømand er min ven…

3. Se min kjole, den er rød som rosen.
Alt hvad jeg ejer, det er rødt som den!

Det er fordi, jeg elsker alt det røde,
og fordi et postbud er min ven…

4. Se min kjole, den er gul som solen.
Alt hvad jeg ejer, det er gult som den!

Det er fordi, jeg elsker alt det gule,
og fordi en kylling er min ven…

5. Se min kjole, den er lilla som blomsten.
Alt hvad jeg ejer, det er lilla som den!

Det er fordi, jeg elsker alt i lilla,
og fordi en sommerfugl er min ven…

6. Se min kjole, den har alle farver.
Alt hvad jeg ejer, det er li’som den!
Det er fordi, jeg elsker alle farver,

og fordi en maler er min ven…
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2. Kast og match

Hvad skal vi bruge?
• Spande, kurve, hulahopringe el.lign. i forskellige farver.
• Ærteposer eller bolde i forskellige farver.
• Evt. malertape og/eller kridt.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at lave en kastelinje, hvorfra I må kaste med jeres ærteposer/bolde. Lav en god 

lang kastelinje – den kan evt. bugte sig. Brug gerne malertape eller kridt, eller find noget 
andet at markere linjen med.

• Placer spandene med forskellig afstand til kastelinjen, så sværhedsgraden kan justeres op og 
ned, alt efter hvor godt I kaster. Stil også en spand helt tæt på linjen, så det er muligt for de 
mindste at lægge ærteposer/bolde ned i spanden.

• Ved linjen I kaster fra lægges en masse ærteposer/bolde, som matcher farverne på 
spandene.

• Børnene skal nu tage en ærtepose eller bold og kaste den i den spand, som har samme farve 
som ærteposen/bolden.

• Når alle ærteposer/bolde er kastet i spandene, kan I gå rundt og tjekke, om der er nogen, 
der er havnet et forkert sted.

Motoriske grundbevægelser:
• Kaste

Vi stimulerer især:
• Muskel-ledsansen
• Øje-hånd-koordinationen
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3. Saml farverne

Hvad skal vi bruge?
• Spand, kurv, hjemmelavet bæresele el.lign.
• Legetøj i forskellige farver.

Hvad skal vi gøre?
• Gem/placer forskellige ensfarvede genstande rundt omkring i det rum, I leger i. Det kan fx 

være, du starter med, at alle genstande, du gemmer/placerer rundt i rummet, er røde. Tænk 
evt. på at placere nogle møbler/rekvisitter/genstande, så børnene skal bruge forskellige be- 
vægelser for at få fat på dem fx krybe, stå på tæer, bukke sig osv. Legen kan også med fordel 
leges udendørs.

• Giv børnene hver en kurv, spand eller lav en bæresele af et stykke stof eller et halstørklæde, 
og bed børnene om at gå rundt i rummet og finde alle de ting de kan, som har den samme 
farve.

• Når alle tingene er fundet, kan I snakke om de forskellige ting. Hvad forestiller de? Er der for-
skellige nuancer af den samme farve? osv. Det kan også være, at børnene har fundet en ting 
i en anden farve, som de har taget med. Snak om, hvilken farve den har, og om den ligner 
den farve, som skulle findes.

Motoriske grundbevægelser:
• Hoppe
• Kravle
• Krybe
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4. Terningesjov

Hvad skal vi bruge?
• Print og fold den medfølgende terning, som I finder bagerst i hæftet, eller lav jeres egen 

terning ud af en papkasse. En stor skumterning kan også bruges.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at folde terningen og snak med børnene om de tal, de ser på terningen.
• Snak med børnene om, hvilke bevægelser de kender. Det kan være hoppe, klappe, dreje 

rundt, trille osv. Find ud af en bevægelse I vil starte med.
• På skift kaster børnene med terningen, og I ser, hvad den lander på. Når I ser, hvad tallet er, 

udfører I den bevægelse, I blev enige om, det antal gange som terningen viser. Fx klapper I 5 
gange.

• Sådan fortsætter I legen.

Motoriske grundbevægelser:
• Hoppe
• Snurre
• Trille

Vi stimulerer især:
• Koordinationsevnen
• Vestibulærsansen
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5. Vendespil
Hvad skal vi bruge?
• Store stykker papir, karton eller pap.
• Farveblyanter eller tuscher.
• Saks.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at lave jeres brikker. Det kan være en fordel at lave nogle store brikker.
• Farvelæg brikkerne på den ene side, så de passer sammen to og to. Fx to røde brikker, to blå 

brikker, to grønne brikker osv. I kan også udvide legen ved at lave brikker med tal på. Fx to 
brikker med 2-taller, to brikker med 5-taller osv.

• Fordel brikkerne ud på gulvet med bagsiden opad.
• Stil jer nu et stykke fra brikkerne. Lad børnene skiftes til at bevæge sig hen og hente en brik 

og komme tilbage til jer andre med den.
• Snak om den farve (eller det tal), der er på brikken, og læg den på gulvet ved siden af jer 

med forsiden opad.
• Næste barn vender nu den næste brik og kommer tilbage med den. I snakker om farven 

(eller tallet) og finder i fællesskab ud af, om den passer sammen med en af de brikker, som 
allerede er blevet hentet. Hvis den gør, lægger I dem oven på hinanden, hvis ikke, lægger 
I den på gulvet ved siden af den anden brik. Sådan fortsætter I, indtil alle brikker er blevet 
matchet.

• En anden version af legen kan også være, at det første barn henter en vilkårlig brik. Det 
næste barn, der henter en brik, må vende alle de brikker, der skal til, for at finde den brik, 
som matcher med den første brik, der blev hentet. Når den rigtige brik er blevet fundet,  
tages den med tilbage. Sådan skiftes børnene til at hente en vilkårlig brik og at vende brik-
ker, indtil den tilhørende brik er blevet fundet.

• Bed gerne børnene om at bevæge sig på forskellige måder, når de henter brikkerne. Fx at de 
første gang skal løbe, anden gang skal hoppe, tredje gang skal trille osv.

Motoriske grundbevægelser:
• Trille
• Hoppe
• Gå/løbe
• Kravle
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6. Faverig stopdans
Hvad skal vi bruge?
• En højtaler – eller andet, som kan afspille musik.
• Noget at markere forskellige farver med fx farvet papir, hulahopringe, legetøj el.lign.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at markere nogle områder rundt på gulvet, som tydeligt viser de forskellige farver. 

Fx rød, gul, grøn og blå.
• Sæt noget musik på, som børnene godt kan lide, og som I kan danse til.
• Undervejs stoppes musikken, og der siges en farve, som I skal bevæge jer hen til. Hold evt. 

et stykke papir eller en genstand i vejret, som har den farve, I skal bevæge jer hen til. I kan 
evt. vælge at variere måden, I bevæger jer på, fx hoppe, løbe, kravle, trille osv.

• Når I er kommet hen til farven, tændes musikken igen, og I danser videre. Fortsæt sådan, til I 
har været alle farverne igennem.

Motoriske grundbevægelser:
• Hoppe
• Kravle
• Trille
• Snurre

10



7. Farvede prikker
Hvad skal vi bruge?
• Et stykke papir eller pap.
• Farveblyanter eller tuscher.
• Legetøj i forskellige farver.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at finde et stykke papir eller pap og tegn en vandret række af cirkler i forskellige 

farver med god afstand til hinanden. Fx rød, grøn, blå, rød, gul, lilla, orange, gul osv. Farverne 
må gerne gå igen. I kan vælge at give hvert barn sit eget stykke papir, eller alle være sammen 
om det samme stykke papir.

• I skal nu finde legetøj, som matcher med farverne på papiret. Når et barn fx finder en grøn 
legetøjstraktor, tages den med hen til papiret og stilles ovenpå en af de grønne prikker. 
Sådan fortsætter I, indtil I har fundet noget lejetøj at stille ovenpå alle prikkerne.

• For at gøre legen sværere kan der også leges med tallene. Lav fx to røde cirkler, tre grønne 
osv. Nu skal børnene både finde legetøj, som matcher farven på cirklen, og antal legetøj, 
som passer til antallet af cirkler.

Vi stimulerer især:
• Finmotorikken
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Beskrivelse af  lege med tal

1. Hvad triller længst?
Hvad skal vi bruge?
• Tomme papruller fra toiletpapir og køkkenrulle.
• Runde genstande i forskellige størrelser. Fx bordtennisbolde, hoppebolde, skumbolde eller 

legebolde.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at lade børnene undersøge, hvilke genstande der kan komme igennem rullerne.
• Prøv derefter at holde rullen lidt på skrå, når I kommer en genstand ned i. Hvor langt kan 

den mon trille hen ad gulvet? Lad børnene bevæge sig på forskellige måder, når de henter 
genstandene igen.

• I kan også prøve at lave en rampe, som genstandene kan trille ned ad. Brug fx en opvaske-
bakke. Hvis I tager legen med udenfor, kan I også prøve at lade en genstand trille ned af en 
rutchebane, og lade børnene rutche efter.

• Prøv at snakke om, hvor mange genstande I putter igennem rullen. Tæl højt sammen med 
børnene ”én”, ”to”, ”tre” osv.

• Lad børnene vælge hver én genstand, som de må komme igennem rullen. Hvis genstand 
triller mon længst?

Vi stimulerer især:
• Finmotorikken
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2. Trække tal
Hvad skal vi bruge?
• Legetøj, ærteposer eller bolde.
• En stykke stof. Fx et lagen, et tørklæde, et tæppe el.lign.

Hvad skal vi gøre?
• Spred legetøj/ærtepose/bolde ud på gulvet.
• Giv børnene hver et stykke stof eller lad dem være sammen to og to.
• Børnene skal nu bevæge sig ud og hente et bestemt antal legetøj/ærteposer/bolde. De læg-

ger det aftalte antal af ting op på stoffet og trækker det efter sig.
• Herefter skal de komme tilbage til en voksen, så I sammen kan tælle, om de har hentet det 

rigtige antal. De helt små børn kan deltage i legen ved blot at gå rundt med stoffet, lægge 
ting op på det og trække det efter sig. 

Motoriske grundbevægelser:
• Trække
• Gå/løbe
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3. En elefant kom marcherende 
Hvad skal vi bruge?
• Malertape.

Hvad skal vi gøre?
• Lav et edderkoppespind med malertape på gulvet. Træk 6-8 lange striber af malertape ud fra 

midten og træk herefter to-tre stykker malertape mellem hver enkelt af de lange striber. Nu 
vil der langsomt dukke et flot edderkoppespind op.

• Start med at bevæge jer rundt på malertapen; gå på line, kravl på stregerne, hop over streg- 
erne osv.

• På et tidspunkt bliver I alle til elefanter. Snak først med børnene om, hvordan en elefant ser 
ud, og hvordan den bevæger sig.

• Syng sangen ”En elefant kom marcherende”, og hver gang der nævnes et tal, vises det tyde-
ligt med fingrene, hvilket tal I er nået til.

• Mens I synger, bevæger I jer rundt på edderkoppespindet, og hver gang der kommer en ny 
elefant, skal I bevæge jer på en ny måde. Snak med børnene om, hvilke forskellige måder 
elefanterne kan bevæge sig på. Se evt. nogle eksempler herunder.  

Motoriske grundbevægelser:
• Hoppe
• Kravle
• Løbe/gå
• Trille
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Tekst:

1. En elefant kom marcherende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så inter-
essant, at den byder op endnu en elefant. 
2. To elefanter der kom hoppende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så 
interessant, at de byder op endnu en elefant.
3.Tre elefanter der kom kravlende hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen var så 
interessant, at de byder op endnu en elefant. 
4. Fire elefanter der kom hinkende, trillende, løbende, klappende osv. 
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4. Hinkebane
Hvad skal vi bruge?
• Malertape eller kridt.
• Evt. ærteposer.

Hvad skal vi gøre?
• Lav en hinkebane ud af malertape på gulvet, hvis I leger indenfor, eller brug fx kridt, hvis I 

leger udenfor.
• I hvert felt skriver I nu et tal. Start med et 1-tal og fortsæt opad, til der ikke er flere felter. 

Hvis det er nemmere for børnene, kan I også vælge at lave prikker i stedet. Start med én  
prik og forsæt med flere og flere prikker i hvert felt. Her bruges igen malertape eller kridt.

• Brug hinkebanen på forskellige måder. Lad børnene hinke, hoppe eller kravle rundt på 
felterne.

• I kan også kaste med ærteposer, og se hvilke tal I rammer, eller forsøge at ramme et bestemt 
tal.

Motoriske grundbevægelser:
• Hoppe
• Hinke
• Kravle
• Kaste

Vi stimulerer især:
• Vestibulærsansen
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5. Hvor mange ting må jeg tage?
Hvad skal vi bruge?
• En spand, kurv el.lign. 
• Legetøj, bolde eller andet i forskellige farver og størrelser.

Hvad skal vi gøre?
• Start med at lægge en masse legetøj i forskellige farver og størrelser ned i en spand. Stil 

spanden med lidt afstand fra der, hvor I har base. 
• Børnene skal nu på skift bevæge sig hen og trække/vælge legetøjet på forskellige måder. Fx 

at de må tage et bestemt antal legetøj fra spanden, at de må tage alt det legetøj, som har 
den samme farve, eller at de må tage alt legetøj, de kan se, som er inden for den samme 
kategori. Sørg for at det er en kategori, de kender, fx dyr, køretøjer, mad osv.

• Varier måden de skal bevæge sig derhen på. Det kan fx være ved at trille, kravle, hoppe, løbe 
osv.

• Når børnene kommer tilbage, skal de fortælle, hvor mange der er, hvilken kategori det er, 
og/eller hvilken farve det har.

Motoriske grundbevægelser:
• Hoppe
• Gå/løbe
• Kravle
• Trille
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Hvem står bag?
Tumlekaravanen er et nyt, pædagogisk bevægelseskoncept, der har til formål at bringe leg 
og bevægelse ind i de 0-3-åriges hverdag og skabe tidlig grobund for gode bevægelses-
vaner. Børn har godt af et liv med leg og bevægelse. Det styrker motorikken, giver selvtillid 
og har en gavnlig indflydelse på koncentration, læring og sociale kompetencer. Alligevel har 
knap en tredjedel af børn i Danmark motoriske udfordringer ved skolestart, og en mangel-
fuld motorisk udvikling kan blive en barriere for barnet for at deltage i lege, aktiviteter og 
fællesskaber. Derfor er det vigtigt at sætte ind tidligt og arbejde med børns motoriske 
færdigheder og skabe grobund for gode bevægelsesvaner. Og det er netop, hvad Tumle-
karavanen skal bidrage til. Tumlekaravanen er udarbejdet af Børneulykkesfonden 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 udfoldelse. 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 Børne-
ulykkesfonden 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
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1. Terning


