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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 motorisk udvikling og et generelt fysisk og mentalt vel-
være. Når børn bevæger sig og tumler, 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 kompetencer udvikles, hvilket bl.a. 
tydeligt adresseres i ”1000-dages programmet: En bedre start på livet” (vedtaget af 
regeringen 2019). Med Tumlekaravanen vil vi gøre det nemt at sætte rammerne for en hver-
dag fyldt med tumlen, glæde og sansemotorisk udvikling, og derfor inviterer Børneulykkes-
fonden og Nordea-fonden alle til at sætte gang i legen og hoppe om bord på Tumlekarava-
nen sammen! 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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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 bevægelsesvaner. 
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 mangelfuld 
motorisk udvikling kan blive en barriere for barnet for at deltage i lege, aktiviteter og fælles-
skaber. 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 Tumlekaravanen skal bi-
drage til. Tumlekaravanen er udarbejdet af Børneulykkesfonden med støtte fra Nordea-fon-
den, 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 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   
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Lidt om tumleleg og sansemotorik
Når vi bevæger os, leger og tumler, stimulerer og styrker vi de grundmotoriske sanser og 
grundbevægelser, der ligger til grund for hele vores bevægeapparat og kropskontrol. I hæf-
tet er lege og tumlerier udvalgt og udviklet med fokus på at komme godt omkring alle de 
grundmotoriske sanser og stimulere en bred vifte af de motoriske grundbevægelser.

De grundmotoriske sanser
De grundmotoriske bevægelser er hele tiden i spil, når vi bevæger os. Vi bruger sanserne 
sideløbende, når vi udfører kroppens forskellige bevægelser, og i praksis fungerer de som et 
stort hele. Men det kan være en god øvelse at have særligt fokus på, hvordan sanserne hver 
især kan stimuleres gennem motorisk leg og tumlen.

Hovedbalancesansen
Denne kaldes også 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 opfatte bevægelse, bruge muskelkraft, kropsstillinger og krop-
pens placering i rummet, og den ligger i muskler, led og sener. Det er altså med denne 
“kroppen ved,” hvor meget muskelkraft, der skal til for at udføre en bevægelse inkl. 
koordinationen og hastigheden af denne.

Følesansen
Denne kaldes også den taktile sans. Følesansen har indflydelse på flere områder, når vi tum-
ler, fordi den er knyttet til vores kropsbevidsthed. Vi erfarer helt grundlæggende vores ver-
den gennem berøring, og følesansen hjælper os derfor med at blive bevidst om vores egen 
krop, dens afgrænsninger og den ydre verden.

Muskelledsansen 

Hovedbalancesansen

Følesansen
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Motoriske grundbevægelser
Hæftets lege og aktiviteter er udvalgt og udarbejdet med henblik på, at de skal inspirere til 
at bruge kroppen på mange forskellige måder, hvor en bred vifte at de motoriske 
grundbevægelser inddrages. Her håber vi også på jeres mod til at lege og bruge fantasien; 
find gerne på mange forskellige måder at bevæge kroppen, når I leger, så I kommer hele 
vejen rundt. I kan lade jer inspirere og afprøve mange af de forskellige motoriske 
grundbevægelser.

Kravle

Klatre

Svinge

Krybe

Snurre

Kaste

Hinke

Gribe

Skubbe

Hoppe

Balancere

Gå

Løbe

Trille

Trække

Springe
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De gode gamle “tumledage”!
Meget kan man sige, om dengang bedstefar og bedstemor var barn, men der er i hvert fald 
én ting, børnene var rigtig gode til – nemlig at finde på sjove, aktive lege med næsten ingen-
ting. Derfor har vi lavet dette tumlehæfte ”Tumlerier fra da Bedste var barn” med tumlerier 
inspireret af lege og legeredskaber fra dengang bedstemor og bedstefar var barn. Der er 
nemlig mange gode ting, man kan lade sig inspirere af, fra legene og legekulturen fra før i 
tiden, ikke mindst i en tid som denne, hvor mange, grundet COVID-19, prøver at begrænse 
brugen af diverse legeredskaber. 

Skab simpel sansemotorik sammen
I dette tumlehæfte har vi ladet os inspirere af forskellige gennemgående aspekter ved leg og 
legekultur fra ”gamle dage”, nemlig det vi kendetegner som 1) skab, 2) simpel, 3) sansemoto-
rik og 4) fælles/sammen. Sætter vi det sammen, få vi en enkel inspirationssætning, som både 
gælder som en rød tråd gennem dette hæfte, og noget som man kan lade sig inspirere af, både 
når man leger som i gamle dage, og når man leger ”i de nye dage”: 
”Skab simpel sansemotorik sammen”.

SKAB - find på og vær medskaber
Med kun få og enkle legeredskaber var man som barn ofte nødt til selv at finde på mange for-
skellige lege og aktiviteter, med de ting man havde, og dem man nu havde at lege med. Lege-
tid var uden voksne. Måske var man heldig, at der var nogle større børn til at overlevere lege 
og aktiviteter, men hver børnegruppe har samtidig sat deres helt eget præg på hinke-ruden, 
reglerne til dåseskjul eller sanglegen. Vi har ladet os inspirere til lege, der lægger op til selv at 
bruge fantasien og være medskabere af legen. Brug derfor legene som rammer til at igang-
sætte lege og grib de idéer, der kommer frem undervejs. 

SIMPEL - masser af  leg med “ingenting”
Der var kun få legeredskaber og meget af det, der blev leget med, var derfor enten ting, man 
kunne finde – fx sten, dåser, tøndebånd, kridt – eller enkle legeredskaber som bolde, hin-
ke-sten eller hulahopringe. Man legede med de ting, der var, og det viser blot, at det ikke 
behøver at være omstændigt at komme i gang med at lege. Brug hvad I har – måske bare krop-
pen? – tilsæt godt humør og fantasi, og leg ud fra devisen om, at det skal være nemt, simpelt 
og sjovt at bevæge sig og lege aktivt.    
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SANSEMOTORIK - masser af  uderum, bevægelse og aktivitet
Legetid var nærmest synonym med udetid. Udenfor er der mere plads til kroppe i fart og 
bevægelse. Og når der så i øvrigt ikke var så meget legetøj, måske skulle man også holde 
varmen i de koldere måneder, ja, så måtte man lege en masse lege ved at bruge kroppen. 
Og bevægelse og sansemotoriske aktiviteter passer jo perfekt ind i Tumlekaravanens mål-
sætning om, at alle børn tidligt udvikler sunde bevægelsesvaner. Legene i dette hæfte kan 
både leges indenfor og udenfor, her er det det sansemotoriske, vi har taget med os.

SAMMEN - store og små
Det var ofte en del af de større børns hverdag, at de passede på mindre søskende. Det betød 
også at have dem med, når der blev leget. Samtidig bestod børnefællesskaberne oftest af de 
børn, der var i gården eller på vejen, så der blev leget sammen på tværs af alder, størrelse 
og motorisk kunnen. Forskellige roller blev givet, og dem der ikke kunne hoppe i buen, ja, de 
kunne måske svinge sjippetovet. Her i hæftet er legene udarbejdet, så alle kan være med på 
det motoriske niveau, den enkelte befinder sig på. Brug legene som forslag til rammer for 
bevægelse og tilpas dem, så de bedst muligt passer jeres børnegruppe.
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Bolde
Bolde må være noget af det bedste legetøj, der fin-
des! Der er utallige lege, der kan leges med en bold: 
man kan kaste, gribe, sparke, trille, hoppe over den, 
og man kan både lege alene og sammen med andre. 
Og på bedstes tid, hvor der ikke var mange penge til 
legetøj, ja, dér behøvede bare én af børnene at have 
en bold, så var legen i gang! 
Her har vi ladet os inspirere af alt det, man kan 
bruge en bold til, så kroppen rigtig kommer i gang 
med bevægelse og tumleri.

Lege med bolde
Kaste, sparke, trille og løbe efter!
Det mest fantastisk ved en bold er næsten, at de fleste børn synes, at det i sig selv bare er 
sjovt at løbe efter og fange en bold. Slip boldene løs og tril, kast og spark derudaf. 

Variationer: Sæt nogle mål op eller andre ting, man kan ramme, fx spande el. kurve, tegn 
kryds på muren/væggen med kridt (gerne i forskellige højder) eller hæng nogle grydelåg op 
rundt omkring på legeområdet.

I rundkreds eller 2-2
Sæt jer i en rundkreds og tril bolden til hinanden på skift. Sig gerne navnet højt på den, I triller 
hen til, så bevægelserne bliver mere kontrollerede. 

Variationer: Tril under det ene ben, (mens I sidder på numsen), lig på maven eller stå på alle 
fire, mens I triller (styrker rygmuskulaturen), eller tril fx mellem benene (mens I står op) som 
en tunnel.

Bolde-rydde-op
Sæt spande, baljer og lignende rundt omkring på legeområdet. Kast alle boldene op i luf-
ten, og se om I hurtigt kan samle dem sammen ved at kaste/lægge boldene i de forskellige 
spande/baljer.

Variationer: Har I bolde og spande i forskellige farver, kan I prøve at matche de forskellige 
bolde med de rigtige spande og baljer. 
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Bold-tunnel
Stå på en række med spredte ben. Den forreste tager nu bolden og triller den gennem sine 
ben, så bolden bevæger sig ned gennem rækken gennem alles ben. Måske skal den have lidt 
hjælp undervejs? Når den bagerste får bolden, tager han/hun den og stiller sig op forrest i 
rækken og triller igen bolden gennem sine egne ben og ned gennem rækken (for de mindste 
kan det også være sjovt bare at trille gennem sine egne ben!).
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Her er god mulighed for at...

Løbe

Kaste

Sparke

Kravle

Gå

Træne ryg-
muskulaturen

Trille med bolde

Træne øje-hånd
koordination

Få hoved nedad og 
stimulere hoved-
balancesansen
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Aviser
Aviser, aviser, aviser! Gennem tiden er aviser blevet 
brugt til mange forskellige ting, som fx at pakke fisk 
ind i, toiletpapir og også som legetøj i form af fx 
foldede hatte, sværd og avisbåde. Her giver vi vores 
bud på avislege med et tumletvist.

Lege med aviser
Avisløb
Så skal der løbes med aviser! Tag en side af avisen 
(så den ikke bliver for tung). Fold den ud afhængig af 
barnets størrelse, men den er nemmere at løbe med, 
hvis den fylder lidt. Hold avisen på maven, løb og slip! 
Løb så længe, I kan, inden avisen falder ned! 

Variationer: Løb med en avis på hver arm, som en 
flyver eller en hurtig fugl.

Balanceleg
Brug aviserne til at træne balancen. Hvor langt kan I gå med avisen på hovedet, før den falder 
ned? Kan I gå stærkt med den? Løbe med den? 

Variationer: I kan også prøve at holde avisen på armen (hold armen ud fra kroppen i 90° og 
bøj i armen – ligesom en slags kyllingevinge) eller kravle med avisen på hovedet eller ryggen.

Jorden er giftig
Derfor må man have sin egen avis med til at gå på! I skal alle sammen have to aviser hver. 
Jorden er giftig på legeområdet, så derfor må I kun gå på aviserne. Man starter med at stå 
på en avis, derefter lægger man sin anden avis på gulvet og går eller hopper over på den. 
Man samler nu sin ”gamle” avis op, lægger den på gulvet og går/hopper over på den osv. 

Variation: Lav to streger på legeområdet, og se om I kan komme fra den ene ende til den 
anden. Måske er I kaniner eller pindsvin, der skal over vandet? 

Avisstave
Fold aviserne til ruller og brug dem som stave. Brug dem som hockeystave og slå til bolde med 
dem (brug små, lette bolde, avispapirskugler eller tomme toiletruller). Hvis I ruller aviserne 
diagonalt, bliver stavene lettere, og I kan evt. bøje enden lidt, så det er nemmere at ramme 
boldene. 

Variation: Hæng nogle grydelåg op rundt omkring på legeområdet, og brug avisstavene til at 
slå på lågene med. Brug evt. løbecykler ol. til legen og hæng grydelågene op rundt på 
legepladsen. 
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Hold avisen!
Prøv at hoppe, gå eller kravle med avisen mellem lårene, knæene eller underbenene/ank-
lerne. Hvor langt kan I komme uden at tabe den? Prøv at aflevere avisen til hinanden uden at 
bruge hænderne, altså fra ben til ben eller knæ til knæ (det er lidt nemmere, hvis I ruller avi-
serne til rør først).

Variation: Lav to streger på legeområdet. Se, om I kan få alle jeres avisrør fra den ene ende til 
den anden ved at transportere dem mellem benene.
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Her er god mulighed for at...

Samarbejde 

Springe 

Kravle

Hoppe 

Løbe

Gå

Få pulsen i vejret 

Få hoved nedad og 
stimulere hoved-
balancesansen

Træne øje-hånd  
koordination

Træne balancen
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Hinkeruder
Hinke, hinke, hop, samle, vend, hinke, hinke! Hin-
keruder kan laves på et utal af måder, og hver bør-
negruppe har garanteret tilpasset og udviklet deres 
helt egen hinkeleg. Her har vi ladet os inspirere af 
hinkeruder til at lave forskellige hoppe- og bevægel-
seslege. Idéen er simpel – når man ser nogle streger, 
firkanter, felter, cirkler eller kryds, ja, så får man lyst 
til at hoppe, uanset om det er i en hinkerude eller ej!

Lege med hinkeruder/
hoppebaner
Hoppebane
Tegn cirkler eller firkanter på jorden med kridt, tegn dem sammenhængende eller spred dem 
ud på legeområdet. I kan også lave kryds eller streger, og har I ikke kridt, eller leger indenfor, 
kan I også bruge skridfaste måtter, hulahopringe eller malertape.

Farvehop
Lav felterne i forskellige farver og hop fra farve til farve. Måske bliver nogle af farverne 
”giftige”, så man skal hoppe forbi dem?

Med hinkesten
Brug ”hinkesten” (almindelige sten i passende størrelser) eller ærteposer. Man kaster nu ste-
nen foran sig, hopper hen til den, samler den op (evt. mens man står på ét ben) og kaster den 
igen. Man kan prøve at kaste den hen på et felt/kryds, eller bare kaste den lidt frem for sig. 

Kom igennem
Lav to streger omkring legeområdet og hop gennem hoppebanen fra den ene ende til den 
anden. 

Lang el. rund hinkerude
Lav en lang hinke-hoppe-bane (som en lang slange eller som en cirkel). Hink eller hop nu fra 
felt til felt hele vejen gennem banen. 

Lava
Sæt evt. kryds på nogle af felterne, som man ikke må træde på. Det er måske lava?
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Frø eller kænguru
Bevæg jer gennem hinkeruden på forskellige måder: Kravl, hop, hink, hop med samlede ben, 
gå på tær. Eller måske som en frø eller en kænguru?

Dyrepasserleg
Sæt en spand ved banens start- og slutpunkt. Brug ærteposer, bolde, sten og lignende, som I 
skal have med jer gennem banen fra ”startspanden” til ”slutspanden”. Måske er I dyrepassere, 
der skal hjælpe ænderne over vejen eller få noget mad frem til dyrene på den anden side? 
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Her er god mulighed for at...

Springe 

Hoppe

Kralve

Hinke

Løbe

Trille med sten

Træne balancen

Gå på tæer

Træne øje-hånd ko-
ordination

Få hoved nedad og 
stimulere hoved-
balancesansen
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Snurretoppe
Du kender nok en snurretop: giv den et ordentligt 
spin med fingrene, og se hvordan den kan dreje i 
næsten det uendelige. I hvert fald hvis det er en 
god snurretop. Her er det jer, der skal være snurre-
toppe og blive rigtig godt rundtossede – det er godt 
for både krop og lattermuskler! Hvis I har et par 
snurretoppe, kan det være en god idé at starte med 
at vise, hvad en snurretop egentlig er for noget, 
inden I selv skal til at lege.

Leg som snurretoppe
Drej rundt om jer selv
Hold armene ud fra kroppen og drej rundt og rundt som en stor snurretop!

Drej rundt med hinanden
Tag hinanden i armkrog to og to, eller hold hinanden i hænderne, og drej rundt og rundt. 

Lav én stor snurretop
Stil jer i en rundkreds. Tag hinanden i hænderne og drej rundt som en stor snurretop. Eller stå 
med næserne den samme vej og hold hinanden om maven, på skuldrene, eller endda på ho-
vederne, mens I går rundt i ring. 

Numse-snurretop
Drej hinanden rundt, mens I sidder på numserne! Bøj jeres ben indtil jer, så I bliver ligesom en 
kugle, imens en anden drejer jer rundt ved at holde i jeres arme.

Fra side til side
Det her er godt nok kun en halv drejning, men vi kalder det en slags snurretop alligevel. Sid to 
og to med ryggen mod hinanden. I skal bruge en ærtepose, bold, sten, bamse el. andet., som I 
kan aflevere og give til hinanden. Den, der starter med at have legeredskabet, drejer nu over-
kroppen (fx til højre) og afleverer redskabet til den anden (der så drejer overkroppen til ven-
stre). Den anden tager imod, drejer overkroppen (til højre) og afleverer tilbage til den første, 
der altså modtager (i venstre side). Sådan kan I fortsætte nogle runder hver vej. 

Variation: Man kan også sagtens lege flere sammen, her sidder man så bare i en rundkreds 
med ryggen mod hinanden. Sig en sjov lyd, når I afleverer bolden fx muuh, vov eller boiiing for 
at gøre det lidt sjovere.
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Trille træstammer
Selvom disse træstammer ikke snurrer, men triller, har de fået lov at være med alligevel. Lig på 
gulvet eller græsset strakt ud som træstammer. Tril hinanden fra den ene ende til den anden 
eller tril rundt om jer selv.

Variation: I kan bruge et tæppe til forsigtigt at trille hinanden. Den, der er træstamme, ligger 
langs kanten af tæppet. Den, der triller træstammen, løfter forsigtigt op i tæppet, så træstam-
men triller nedad tæppet og ud på gulvet/græsset. Det kan være, I skal være flere til at løfte 
tæppet, afhængig af ”træstammens” størrelse.

Trillebakker
Find en trillebakke og tril ned! Så bliver det næppe nemmere eller sjovere!
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Her er god mulighed for at...

Stimulere balancen

Dreje rundt 

Samarbejde 

Grine

Trille

Løbe
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Sanglege og fagter
Når nu man ikke har meget legetøj, hvad gør man så? Man 
leger selvfølgelig bare noget, hvor man ikke skal bruge red-
skaber; nemlig sanglege! Her er der bare brug for kroppen 
og stemmen, og det har man altid med sig! Her har vi ladet 
os inspirere af nye og gamle.

Lege med sanglege og fagter
Leg gik mig over sø og land

Tekst: Jeg gik mig over sø og land, der mødte jeg en gammel mand. 
Han sagde så og spurgte så: Og hvor har du så hjemme? 
Jeg har hjemme i Trampeland, Trampeland, Trampeland,
og alle dem, der trampe kan, de har hjemme i Trampeland.
Her kan også synges Klappeland, Hoppeland, Vinkeland, Hinkeland m.v. 

Leg: Gå eller stå i rundkreds med hinanden i hænderne eller gå ind mod midten af cirklen og 
ud igen. Bliv stående på stedet og tramp, når I kommer til Trampeland (I kan også sidde ned og 
synge sangen).

Fingerpolka

Leg: Stå i rundkreds eller mellem hinanden og syng sangen med bevægelser. I kan også sidde 
ned og i stedet klappe, når I synger “Tra-la-la-la-la-lalala…” 

Tekst:  
Med hænderne si’r vi klap, klap, klap 
Med fødderne si’r vi tramp, tramp, tramp.
At du må, huske på, 
sådan skal en polka gå.
Tra-la-la-la-la-lalalalala. 
Tra-lalalalala. Tra-lalalalala.
Tra-la-la-la-la-lalalalala. 
Tra-lalalalalaaa.

Klap i hænderne på ”klap, klap, klap”.
Tramp med fødderne på ”tramp, tramp, tramp”.
”Ryst” med først den ene pegefinger og så den 
anden (som hvis man slår takt i luften).
Klap i hænderne fire gange.
Dans rundt med hinanden i hænderne eller rundt 
om jer selv.
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Bjørnen sover
Tekst: Bjørnen sover, bjørnen sover i sit lune bo (x2) 
Den er ikke farlig, når man blot er varlig. 
Men man kan dog, men man kan dog, aldrig på den tro!
Leg: Én er bjørn og ligger på gulvet med ansigtet skjult. De andre står eller går rundt om bjør-
nen i ring og synger sangen. Idet sangen er slut, rejser ”bjørnen” sig med et brøl og forsøger at 
fange én af de andre børn, mens børnene i ringen løber væk fra bjørnen. Det kan selvfølgelig 
også være en kilde-, ae- eller krammebjørn. 

Variationer: På samme melodi kan synges:

Helleflynder, helleflynder 
 
Helleflynder, helleflynder, 
hvorfor er du flad (x2)    
Det var kaskelotten, 
Der gav mig en på snotten
Helleflynder, helleflynder, hvorfor er du flad! 

Traktoren kører, traktoren kører
 
Traktoren kører, traktoren kører hele natten lang (x2)
Først med vippeploven.
Så med gyllevognen. 
Traktoren kører, traktoren kører hele natten lang.

Saml håndfladerne og vip dem fra side til side. 
Klap på ”flad”.
Tegn en stor cirkel i luften.
Tryk jer på næserne. 
Som første linje. 

Hold på et usynligt rat.
Saml håndfladerne og vip dem fra side til side.
Hold jer for næserne.
Som første linje.
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Hoved, skulder, knæ og tå
Tekst: Hoved, skulder, knæ og tå – knæ og tå.
Hoved, skulder, knæ og tå – knæ og tå.
Øjne, ører, næse og mund. 
Hoved skulder, knæ og tå – knæ og tå. 

Bevægelser: Rør med hænderne de steder der nævnes i sangen.

Variationer: (Hoved, skulder, mave, mås - lille gås)

Tekst:  
Hoved, skulder, mave, mås – lille gås.
Hoved, skulder, mave, mås – lille gås.
Hoppe frem og tilbage i din bås.
Hoved, skulder, mave, mås – lille gås.

Bevægelser: Rør med hænderne de steder der nævnes i sangen. På ”lille gås” vrikkes der med 
numsen. Ved ”Hoppe frem og tilbage i din bås” hoppes 3 gange frem og 3 gange tilbage.  
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Her er god mulighed for at...

Vrikke med“måsen” 

Være sammen

Hoppe 

Danse

Synge

Klappe

Hinke

Kilde

Vinke

Løbe


