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Eventyrlig udeleg
- bevægelseslege med eventyr, fortællinger og remser

Leg og bevægelse
Leg og bevægelse styrker både vores motorik og vores 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 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. 
Inspirationshæftet er en del af bevægelseskonceptet Tumlekaravanen, hvor Børneulykkesfonden og Nordea-fonden 
har til mål 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 hæftet 
Eventyrlig udeleg. Vi er sikre på, det bliver det sjovt!
 

- God fornøjelse!

Eventyr, fortællinger og remser – den legende ramme
Børns forståelse af sig selv og verden sker gennem undersøgelse og leg. Børn har en helt utrolig fantasi og forestillings-
evne, og når først legen er i gang, kan de blive helt opslugt af deres legende univers, hvor alt er muligt. 

Ved at sætte bevægelse og fysisk aktivitet ind i en fortællende ramme skabes et univers omkring legen, som børnene 
kan genkende, udfordre og lege med i. Med en fortællende ramme kan børnene sætte billede på, hvad vi leger, og 
hvorfor vi bevæger os, som vi gør. Her er bevægelser ikke “bare” et hop, et spring eller et kast, nej, de er meningsfulde 
og oplagte, fordi de nu indgår som en del af legen; legen hvor man fx hopper som en frø gennem mosen, springer 
over den giftige jord eller kaster guldmønter i den magiske ønskebrønd. 

I det legende univers stimuleres fantasien, og der gives rig mulighed for, at børnene kan være både deltagere og 
medskabere i og af legen. Legens indhold og bevægelser bliver genkendelige, fordi de er bundet op på en fortælling, 
og med tiden vil børnene måske selv kunne efterspørge legen, sætte legen i gang, bruge elementer fra den eller 
videreudvikle den.

Der skal ikke meget til, før bevægelse og tumlen bliver legende og meningsfuldt. Når vi hopper, kan vi lege, at vi er 
hoppebolde, frøer eller lopper. Når vi springer, er det fx fra ø til ø eller over det dybe vand – så er fantasien i fuld 
gang, og man forglemmer helt sig selv i leg og bevægelse!

I dette hæfte har vi valgt at bruge eventyr, fortællinger og remser, som den fortællende ramme for de forskellige 
bevægelseslege. Det er fortællinger og remser, der hos mange – både børn og voksne – vil vække genkendelse eller 
nemt kan fortælles i en børnevenlig version. Derudover er de udvalgt, så de som helhed inspirerer til aktiv leg, der 
kommer rundt om størstedelen af de motoriske grundbevægelser. 

Leg endelig videre med fortællingerne, og brug legene som inspiration til jeres egne bevægelses- og legeeventyr!

“ “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.” 
 

(Bekendtgørelse om seks læreplansteamer, Børne- og 
undervisningsministeriet, 2018)
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Uderummet som sansemotorisk læringsmiljø
Uderummet har nogle helt særlige sansemotoriske kvaliteter, der skaber gode og stimulerende rammer for masser 
af leg og bevægelse. Der er pinde og sten, der kan kastes i spande eller vandpytter, bakker der kan trilles på, grene 
eller sandkassekanten der bliver til balancebomme og måske endda et klatrestativ eller klatretræ. Ting i uderummet, 
naturlige eller menneskeskabte, bliver nærmest helt af sig selv til noget, kroppen kan lege med og undersøge; hoppe 
ned fra, sparke til eller kravle over, og den nysgerrighed og legende tilgang til verden omkring dem er en gave for 
børns motoriske udvikling! 

Kort sagt er der udenfor højere til loftet, masser af inspiration og ikke mindst mere plads til børn, der har travlt med 
at udforske omverdenen og deres egen krops motoriske kunnen, og derfor har vi i dette hæfte rykket vores even-
tyrlige bevægelseslege ud i det blå. Legene i hæftet kan både leges på den store græsplæne, i skoven eller på den 
lille legeplads, da der ikke er særlige krav til afstande eller terræn. Med den eventyrlige og fortællende ramme giver 
hæftet inspiration til at kombinere bevægelse og motorik med leg og fortællinger, og her er det (næsten) kun 
fantasien, der sætter grænserne for, hvordan man kan bruge de forskellige uderum.

Legenes opbygning og brug af  hæftet
Legene er udvalgt og udviklet med udgangspunkt i et motorisk, pædagogisk og praktisk afsæt. Det betyder i praksis: 

• Legene er udvalgt og udviklet så de, afhængigt af hvordan man leger dem, tilsammen kommer rundt om 16 af de 
    motoriske grundbevægelser (se kasse side 4).
• Alle lege tager udgangspunkt i en fortællende og legende ramme i form af eventyr, fortællinger og remser..
• Legene er nemme at tilpasse og justere i forhold til børnegruppens motoriske kompetencer.
• Legene kan leges med både få og mange børn (fra to deltagere og opefter).

““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)

COVID-19
• Legene er udviklet og tilpasset, så der kun bruges få og nemt tilgængelige legeredskaber. (Dette tilgode-

ser både at ressourcer ikke sætter begrænsninger for deltagelse og regeringens retningslinjer omkring 
rengøring og hygiejne omkring COVID-19). 

• Alle legene kan leges med en afstand, der tilgodeser regeringens retningslinjer omkring COVID-19 og smitte 
(dog stadig med en følelse af nærhed og fællesskab, ligesom de selvfølgelig også kan leges hånd-i-hånd eller 
med knus og kram).  



4

De fem legekasser
Hæftes lege er sat sammen i grupper af fem “legekasser” afhængig af, hvilke redskaber man skal bruge i legene. På 
den måde kan man nemt tage en legekasse med sig kun med de redskaber, man skal bruge, ligesom det letter en 
efterfølgende rengøring; brugte og rene legeredskaber bliver ikke blandet, og man kan evt. sætte kassen til side efter 
brug og anvende én af de andre kasser dagen efter, indtil der er tid til rengøring. 

TIP til legekasser
I legehæftet finder I illustrationer til de enkelte lege og til hver legekasse. Tag fem kasser, print de fem illustrationer/
“forsiderne” til legekasserne ud og sæt én forside på hver kasse. Put nu de redskaber, der skal bruges til kassens lege 
i kassen; nu kan både børn og voksne nemt se, hvilke lege der er i kassen, og det er nemt og hurtigt at sætte legene i 
gang, da alle redskaber er der.

Print illustrationerne til hver leg i kassen ud og læg med ned i kassen, så I nemt kan vise børnene, hvilken leg I skal 
lege for at skabe genkendelse og overblik. Print evt. med illustration på den ene side og tekst til leg på den anden 
side og put i en plastiklomme, så har I et komplet “legekort” lige ved hånden.

COVID-19
I skrivende stund foreligger der ikke endelige retningslinjer i forhold til, hvor lang tid COVID-19-bakterier kan
overleve på diverse overflader. Skulle disse komme på et senere tidspunkt, vil man evt. kunne sætte en 
legekasse til side et vist antal dage og i mellemtiden bruge én af de andre kasser i et slags rotationssystem, for 
på den måde at undgå tidskrævende rengøring af legeredskaber. 

• Kravle

• Krybe

• Løbe

• Balancere

• Klatre

• Svinge

• Trille

• Trække

• Snurre

• Skubbe

• Springe

• Kaste

• Gribe

• Gå 

• Hoppe

• Hinke  

16 motoriske grundbevægelser



Legekasse 1
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Legekasse 1
Eventyr, fortællinger og remser
• Tommelise
• Svup Caroline, mavepine
• Der sad to katte på et bord

Indhold 
• Bolde 
• Et stort tæppe, lagen eller lignende
• Evt. avispapirskugler
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Hvad skal vi bruge?
• En bold og et tæppe, der er stort nok til, at alle kan holde i det 

Hvordan leger vi?
Stå eller sid i en rundkreds, hvor alle holder fast i tæppet. Tæppet er dammen, hvor Tommelise driver rundt på sit 
åkandeblad, og bolden er åkanden med Tommelise på. 

Hjælp Tommelise med at komme rundt på dammen mellem jer ved at få bolden til at bevæge sig rundt på tæppet og 
til sidst hen til én af jer.

Melodi: Lille Lise 

Tommelise, Tommelise, på sit lille blad.
Tommelise, Tommelise, på sit lille blad.
Bølgerne de vugger.
Skrubtudsen den sukker.   

Men hvor skal hun, men hvor skal hun, men 
hvor skal hun hen?

“Hun skal hen til …?”
     
 

(Rundt i ring den ene vej)
(Rundt i ring den anden vej)
(Svajer fra side til side) 
(Bøjer benene som man ville sætte sig på 
hug som en skrubtudse, eller lav en skuffet 
skrubtudsegrimasse)

(Bolden styres ved fælles hjælp hen til det 
navn, der nævnes). 

Alternativ: Med mindre børn kan legen leges siddende i rundkreds evt. blot med svajende 
bevægelser, et skuffet tudseansigt og bolden, der triller til børnene på tur.

Lidt hurtigere? Tommelise får hjælp af en sommerfugl, der trækker hende, og så går det hurtigt! Hvis der efter et par 
omgange skal lidt tempo på, så leg at sommerfuglen kommer og hjælper jer og bevæg jer lidt hurtigere rundt.

Motoriske grundbevægelser
• Gå og løbe
• Trække — når tæppet holdes strakt og bevæges
• Svinge

Natur, Udeliv og Science
Tag legen med i naturen! Kan Tommelises blad 
flyde på vandpytterne? Også hvis der er noget på? 
Kan I få blade til at bevæge sig? Ved at puste? Ved 
hjælp af strøm? Hvad kan mere flyde, og hvad kan 
ikke flyde? Kan I finde en tudse eller en sommer-
fugl? Der er masser af oplæg til Natur, Udeliv og 
Science i Tommeliseeventyret!

“Tommelise”
“Tommelise er eventyret om en lillebitte pige, ja, under én tomme lang, der må 
 så mange ting igennem, før hun til sidst ender i alfernes rige. Tommelises eventyr 
begynder en nat, hvor en fæl skrubtudse kommer og stjæler hende fra vindues- 
karmen i sin mors hus. Skrubtudsen sætter Tommelise på et åkandeblad, så hun 
ikke kan komme væk. Men heldigvis hjælper dammens små fisk Tommelise og 
bider Åkandens stilk over. Tommelise undslipper skrubtudsen, og driver nu, med 
hjælp fra en sommerfugl, videre på sit åkandeblad nedad dammens vand og ud i 
verden…” 
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Hvad skal vi bruge?
• Bolde (evt. sammenkrøllet avispapir) og tæppe
• Alternativt en kurv/kasse

Hvordan leger vi?
Stå i en rundkreds, læg alle boldene op på tæppet og hold i det, mens I 
synger remsen.

Når I synger det sidste ord i sangen, sendes alle boldene op i luften! Fang boldene og læg dem tilbage på tæppet, så 
“lopperne” er klar til endnu en tur! Med de større børn kan I evt. stå og hoppe, mens I holder i tæppet og synger.

Alternativ: Læg boldene i en spand/kurv i stedet for et tæppe. Dem, der ikke holder spanden, står og hopper mens I 
synger sangen. Ligesom før kastes “lopperne” op til sidst i sangen og fanges.

Motoriske grundbevægelser
• Gå og løbe
• Hoppe
• Trække (tæppet, der holdes strakt og bevæges)
• Gribe (og evt. kaste/trille)

“Svup Caroline, mavepine”
Hvad er det med hende Caroline? Hvorfor har hun fået mavepine? Og hvorfor er 
hendes seng fuld af lopper? Hvor kommer de fra, og hvor hopper de hen? Det er 
i hvert fald godt, at alle børnene kan hjælpe med at fange dem!

“Svup Caroline, mavepine, sengen fuld af lopper. 
Mor kan ikke fange dem, for allesammen hopper!”
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Motoriske grundbevægelser
• Kravle
• Krybe — hvis I får lagt jer godt ned på maverne
• Klatre — hvis I leger det på lidt højere ting

Eventyrlige katte!
Katten er et rigtigt eventyrdyr, der optræder i 
mange eventyr fx “Den bestøvlede kat”. Og vil I 
have mere kattesang så tag en dans til “Se den lille 
kattekilling”, “Kattejammerrock” eller “Tangokat” - 
Miaaauv!

“Der sad to katte på et bord”
- en bevægelsesleg med et par meget vægelsindede katte!

Hvad skal vi bruge?
• Et stort tæppe

Hvordan leger vi?
Sid i en rundkreds på tæppet. Tæppet er jeres “bord”, og I er kattene, der 
kravler op og ned, ligesom kattene i sangen.

Der sad to katte på et bord, 
kritte-vitte-vit bum-bum. 
Den ene på den anden glor, 
kritte-vitte-vit bum-bum.
Så sagde den ene hør min ven, 
kritte-vitte-vitte-vitte-vit bum-bum,
Sku´ vi ikke kravle ned igen?
Kritte-vitte-vit bum-bum.

(Her kravler alle ned under tæppet og 
lægger sig på maven/sidder under tæppet).

Men da de så var kommet ned, 
kritte-vitte-vit bum-bum. 
Så sagde den anden hør min ven,
kritte-vitte-vit bum-bum.
Sku´ vi ikke kravle op igen, 
kritte-vitte-vitte-vitte-vit bum-bum,
Og så kravlede de begge op,
Kritte-vitte-vit bum-bum.

(Her kravler I alle op og sætter jer igen 
på tæppet).

Alternativ: I kan lege katte, der klatrer, mange steder fx på en bænk, et lavt bord, en træstamme, en sten eller
klatresteder på legepladsen.



Legekasse 2
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Legekasse 2
Eventyr, fortællinger og remser
• Så går vi rundt om en enebærbusk

• Tornerose var et vakkert barn

• Den lille Rødhætte 

Indhold 
• Intet andet end legehumør!
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Hvordan leger vi?
Stil jer i en rundkreds, evt. rundt om en busk, et træ eller en potteplante, og syng med fagter og bevægelser. 

Motoriske grundbevægelser 
• Svinge
• Gå
• Hoppe / hinke / snurre / dreje / springe mv. 
   afhængig af, hvad I finder på i de sidste vers 

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig mandag morgen.

Så gør vi såd’n, når vi vasker vort tøj,
tidlig tirsdag morgen.

Så gør vi såd’n, når vi fejer vort gulv,
tidlig onsdag morgen.

Find selv på vers, hvor I laver forskellige 
bevægelser fx kravler, drejer, hopper, hinker, 
lister “en tur” og lav tilsvarende bevægelser.

Så gør vi såd’n, når vi hopper/hinker/
kravler/… en tur, 
tidlig torsdag/fredag/… søndag morgen.
 

Gå i ring rundt i rundkredsen.

Buk jer fremover og “vask” tøj foran jer
 — få gerne hovedet nedad.

Tag armene over hovedet og bøj jer 
fremover med fejende bevægelser, op 
og ned.

Lav de bevægelser I synger om.

“Så går vi rundt om enebærbusk”
I sangen “Så går vi rundt om en enebærbusk” synges der om en masse tøjvask, 
tørring af tøj og strygning, der skal nås, inden alle går til kirke søndag morgen. I 
denne version går vi i stedet “tur” på forskellige måder for at få brugt kroppen og 
trænet de motoriske grundbevægelser. Der er dog stadig lidt tøj- og gulvvask med, 
da det er rigtig godt for motorikken at få bevæget hovedet op og ned, da det 
stimulerer hovedbalancesansen – og så er det så hyggeligt med de gamle sange og 
lege, så vi beholder gerne lidt af dem!
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“Tornerose var et vakkert barn”
Det kan godt være, at Tornerose faldt i søvn og sov i 100 år, men det gør vi i hvert 
fald ikke med denne dejlige sangleg! Mon ikke de fleste kender historien om 
Tornerose og tjørnehækken, der blev så stor, så stor? I vores version danser man 
i de sidste to vers rundt om sig selv for et ekstra fokus på den snurrende grund-
bevægelse og balancen. 

Hvordan leger vi?
Stil jer i en rundkreds og syng sangen med fagter og bevægelser.

1. Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, 
     vakkert barn. Tornerose var et vakkert barn  
     vakkert barn!

2. Hun boede på sit høje slot. 

3. Da kom den onde fe derind. 

4. Nu skal du sove i hundrede år. 

5. Da voksed´ op en tjørnehæk. 

6. Og tjørnehækken blev så stor.

7. Da kom den gode prins derind. 

8. Nu skal du ikke sove mer´.

9. Og nu skal alle more sig!

10. For det hele var et eventyr!

Stå eller gå med hinanden i hånden rundt i 
rundkreds.

Tag armene op i luften som et højt slot.

Lav bevægelser i luften med en usynlig tryllestav.

Læg jer ned og “sov”.

Rejs jer langsomt som en busk, der vokser.

Op på tæerne og stræk jer helt op i luften!

Ryst på hovedet.

Snur og hop rundt om jer selv i de sidste to vers! 
(Tempoet gradvist op, så man rigtig får danset 
og snurret rundt!). 

Motoriske grundbevægelser
• Snurre
• Gå

Snur som en snurretop!
Drej og snur endelig rundt om jer selv på alle 
mulige måder! Hovedbalancesansen sidder i vores 
indre øre, så når vi får bevæget vores hoved op og 
ned og fra side til side, stimulerer vi vores balance 
og motorik. Leg fx med små snurretoppe: De er sjove 
at kigge på og fange, og så kan I jo selv lege snurre-
toppe bagefter!





20

Hvordan leger vi?
Stå på en række med “ulven” overfor.

En farlig ulv!
For børn kan ulven hurtig blive farlig, også selvom det bare er en voksen eller et barn, som de kender i forvejen. Start 
lidt forsigtigt med ulvestemme og ulvemimik og undlad evt. stykket med ulvens store mund, der vil æde Rødhætte, 
og løb allerede efter der er sagt “fange dig”. Eller måske er jeres ulv en “kildeulv”? Det kan man jo også bruge store 
hænder til!

Børnene på rækken råber: “Hvorfor har du så store ører, bedstemor?”
Ulven svarer: “Det er for, at jeg bedre kan høre dig.”
… Fortsæt til I når til sidste linje, hvorefter børnene løber, og “ulven” prøver at fange dem.

Lav fagter og tydelig mimik undervejs: Fx hænderne bag ørene, store øjne med pege- og tommelfinger
og vis de store hænder og tænder.

Motoriske grundbevægelser
• Kravle, gå, løbe afhængig af alder

“Rødhætte og ulven”
“Hvorfor har du så store ører, bedstemor?” – “Det er for, at jeg bedre kan høre dig!” 
“Hvorfor har du så store øjne, bedstemor?” – “Det er for, at jeg bedre kan se dig!” 
“Hvorfor har du så store hænder, bedstemor?” – “Det er for, at jeg bedre kan fange dig!”
“Hvorfor har du stor en mund, bedstemor? – “Det er for, at jeg bedre kan æde dig!” 

HAPS



Legekasse 3
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Legekasse 3
Eventyr, fortællinger og remser
• Den standhaftige tinsoldat

• Save, save brænde

• Ride, ride, ranke til møllerens hus

Indhold 

• Her skal bruges noget til at holde i såsom viskestykker 
   eller et lagen klippet i strimler (ca. 30 cm lange). Er det til 
   mindre børn, kan det være en god idé med kortere stykker 
   stof fx strømper

• En bold

Med eller uden viskestykker/stofstrimler?
I kan selvfølgelig sagtens lege disse lege uden viskestykker og i stedet holde hinanden i hænderne 
og bruge armene som bro/bænk. Det er nemmere og måske nødvendigt for de mindste børn. Dét 
at I holder noget mellem jer, er dog med til at stimulere jeres motorik i forhold til grundbevægel-
serne “hive” og “trække”, da det kræver noget mere fornemmelse for muskelkraft og bevægelse. 
Og så er det sjovt at lege med! Det har også en hygiejnisk fordel at bruge noget stof, der kan 
kogevaskes — så er I hurtigt klar igen en anden dag!
 
Der er dog også masser af både sociale og sansemæssige fordele ved at holde hinanden i hånden 
og mærke hinanden direkte, så prøv jer lidt frem — med rene hænder selvfølgelig!
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Hvad skal vi bruge?
• Tørklæder/lagenstrimler (evt. strømper)
• En bold

Hvordan leger vi?
Stå eller sid i en rundkreds og hold tørklæderne, så I holder tørklæderne imellem jer (i stedet for at holde i hænderne).

Bolden ligger foran én af jer, mens I synger — eller hold den mellem fødderne, knæene eller lårene, det er god mo-
torisk træning!

Melodi: “Ro, ro, ro din båd”. 

Ro, ro, ro din båd, ud og hjem igen. Vuggedi-vug-
gedi-vuggedi-vuggedi, hvor skal båden hen?

“Den skal hen til… (Barnets navn)”.

Svaj fra side til side. Eller bevæg armene skiftevis 
op og ned som bølger.

Bolden kastes/trilles hen til det navn, der nævnes.  

Natur, Udeliv og Science
Lav en avisbåd og afprøv den forskellige steder fx 
i en balje på legepladsen, i et vandløb eller på en 
dyb vandpyt. Kan man se, hvordan blæsten puster 
til båden? Eller kan I måske selv få den til at bevæge 
sig med nogle bølger eller ved at puste til den? Prøv 
også at sætte forskellige ting i båden og give dem en 
sejltur! Er der nogle ting, der er for tunge?

Motoriske grundbevægelser
• Kaste
• Gribe
• Skubbe
• Trække

“Den standhaftige tinsoldat”
“Den standhaftige tinsoldat er eventyret om en lille legetøjssoldat, der en dag 
falder ud ad børneværelsets vindue og lander langt nede på gaden. Her bliver han 
fundet af to drenge, der laver en båd af avispapir og sender den lille soldat afsted i 
båden i rendestenens vand. Herfra går det op og ned med bølger og vuggen, indtil 
han til sidst, på eventyrlig vis, atter ender på det gamle børneværelse.”
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Hvad skal vi bruge?
• Viskestykker/tørklæder/lagenstrimler (evt. strømper)

Hvordan leger vi?
Stå overfor hinanden i to rækker. To og to holder I et viskestykke mellem jer (hold det med den person, der står 
overfor).

Save, save brænde! 
Vi er raske svende. 
Du til dig og jeg til mig, 
hver må trække rask til sig. 
Sådan skal det være! 
Sådan skal det være!

Bevæg jeres hænder i savende bevægelse, hvor I 
hver især skiftevis trækker og skubber.
Alle løfter deres viskestykker op som en “bro”/
bue, og det forreste par løber/går/kravler ned 
gennem rækken under viskestykkerne og stiller 
sig bagerst.

Variation: I kan aftale forskellige måder, man skal bevæge sig ned gennem rækken på fx hoppe, 
hinke, danse osv.

Motoriske grundbevægelser
• Skubbe
• Trække
• Gå, løbe, kravle, hoppe, hinke afhængig af,  
   hvordan I leger

“Save, save brænde”
I eventyrerne er der tit en brændehugger med fx Hans og Gretes far.  
Brændehuggeren er ofte fattig, bor i skoven i en lille hytte, og har en søn eller 
datter, der bliver viklet ind i et eventyr. Heldigvis ender det hele som regel godt, og  
alle lever lykkeligt til deres dages ende! I denne leg skal vi ikke hugge brændet, men 
save det for at arbejde med de motoriske grundbevægelser “hive” og “skubbe”.
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“Ride, ride, ranke til møllerens hus”

Hvad skal vi bruge?
• Legehumør og evt. et viskestykke/tørklæde

Hvordan leger vi?
Stå i en rundkreds eller på en række og sig verset. Hop eller hink evt. på 
stedet imens.

Når verset er sagt, spreder én af jer benene (den forreste, hvis I står på en række). De andre kravler én efter én 
gennem benene og siger “VOV”, når de kommer ud på den anden side.

Alternativ: For at få børnene til at krybe mere, kan den voksne sidde på knæ og holde armen ud i luften (det er
bænken), som børnene kravler/kryber under og siger “VOV” på den anden side. I kan også være to, der holder
et viskestykke/tørklæde som bænk.

Motoriske grundbevægelser
• Kravle
• Krybe
• Hoppe/hinke afhængig af, hvordan I leger

Ride, ride ranke til møllerens hus.
Der er ingen hjemme uden rotter og mus.
Og en lille vovse, der ligger under bænken,
og rasler med lænken, og den sir’ “VOV”!



Legekasse 4
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Legekasse 4
Eventyr, fortællinger og remser
• Hans og Grete

• Prinsessen på ærten

• Hans og bønnestagen

Indhold 
• Mindre ting, der kan tåle, at man kaster med 
   dem, såsom ærteposer, grankogler, sten, tøjklemmer,   
   plastikklodser, “strømpekugler” (strømper foldet 
   sammen), lagenstrimler bundet i knuder o.l. 

• Kridt, hulahopringe eller fx et legeområde med fliser

• Et tæppe

NOTE: Vær opmærksom på kvælningsfare når I bruger mindre ting i legen såsom sten eller 
klodser. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at omkredsen på legetøj til børn i alderen 0-3 år er 
mindst 37,5 mm. Vær opmærksom på, at legetøj med runde og ovale former kræver ekstra 
opmærksomhed, også selv om de er større end den anbefalede diameter. Læs mere på 
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk
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Hvad skal vi bruge?
• Noget at kaste med såsom ærteposer, grankogler, sten, tøjklemmer, 
   plastikklodser, “strømpekugler”, lagenstrimler bundet i knuder o.l. 
   OBS! se note side 30.
• Kridt, hulahopringe eller fx et legeområde med fliser

Hvordan leger vi?
• Tegn med kridt to streger et stykke fra hinanden og tegn forskellige ringe mellem stregerne. Alternativt læg 
   hulahopringe ud eller leg et sted med fliser.
• Alle får en håndfuld af det, I vælger at bruge til at kaste med. I er nu Hans og Grete, der skal komme gennem skoven 
   og tilbage igen ved hjælp af jeres “små sten”.
• Kast én “sten” hen på en ring og spring derefter hen i ringen. I må springe mellem alle de ringe, der er små sten i, 
   også dem som andre har kastet. Sådan springer I gennem “skoven” og hen til den anden ende.
• På tilbagevejen springer I stadig i de ringe, der er “sten” i, men samler dem op og tager dem med jer “hjem”. 

Find gerne på forskellige måder man skal bevæge sig gennem skoven på fx hinke, hoppe med samlede ben eller gå 
krabbegang.

Alternativer: Leg, at det I kaster med er brødkrummer – på tilbagevejen skal I skynde jer at komme hjem, inden 
fuglene spiser dem. Eller måske er én af jer en fugl, der vil spise brødkrummerne?

Motoriske grundbevægelser
• Kaste
• Springe (evt. gå, kravle)
• Hinke / hoppe mm. afhængig af, hvordan I leger

Fokus på farver?
Brug ærteposer/klodser/kogler/malede sten i 
forskellige farver. Se om I kan samle alle jeres egne 
“sten” op på tilbagevejen. Eller tegn cirklerne med 
kridt i forskellige farver og kast hen på de cirkler, 
der passer i farven til den ting, I har i hånden. 

“Hans og Grete”
Dér gennem skoven går Hans og Grete. De prøver at finde vejen hjem og leder  
efter de små hvide sten, som Hans kastede fra sin lomme, da de samme morgen 
tog afsted hjemmefra. Godt, at stenene lyser hvide i måneskinnet, så de kan finde 
vejen hjem.
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Hvad skal vi bruge?
• Et tæppe og små ting som ært fx ærteposer, grankogler, sten, tøjklemmer, 
plastikklodser, “strømpekugler” (strømper foldet sammen), lagenstrimler bundet 
i knuder, en blød sko eller en flad skovl. OBS! Se note side 30.

Hvordan leger vi?
Læg tæppet på jorden på et blødt underlag fx på græsplænen. Læg én eller flere “ærter” under tæppet. Tril nu 
henover tæppet og mærk undervejs de forskellige ting under tæppet med kroppen (tingene skal selvfølgelig ikke 
være så hårde, at de gør ondt). De mindre børn kan hjælpes til at trille rundt.

Motoriske grundbevægelser
• Trille

“Prinsessen på ærten”
Så kunne de se, at det var en rigtig prinsesse, da hun gennem tyve madrasser og 
tyve edderdunsdyner havde mærket ærten. Så ømskindet kunne der ingen være, 
uden en virkelig prinsesse!
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Hvad skal vi bruge?
• Noget til “guld og skatte”: Små ting såsom ærteposer, grankogler, sten, 
tøjklemmer, plastikklodser, “strømpekugler” (strømper foldet sammen), lagenstrimler bundet i knuder o.l. 
OBS! Se note side 30.

Hvordan leger vi?
• Placér skattene rundt omkring, hvor I leger, gerne på steder, hvor børnene skal klatre lidt op for at nå dem for at få
   trænet klatring som motorisk grundbevægelse.
• Leg nu som en skattejagt rundt på legeområdet – ligesom Hans, der finder skatte for enden af bønnestagen! Kan I 
   finde alle de gemte skatte?

Hans møder en kæmpe i riget oppe i himlen… Måske er én af jer en kæmpe, der prøver at passe på sine skatte ved at 
fange de andre!

Variation: Opstil en balje som man kan kaste/lægge de fundne skatte ned i — inden kæmpen fanger én. Så får I også 
leget lidt med det at øve sig i at kaste. Kan I nå at finde alle skattene og få dem i sikkerhed i jeres balje, inden 
kæmpen fanger jer?

Motoriske grundbevægelser
• Klatre
• Gå / Løbe / Kravle
• Kaste – hvis I kaster ned i baljen

“Hans og bønnestagen”
Hans og bønnestagen er eventyret om drengen Hans, der sælger familiens eneste 
ko for fem magiske bønner. Hans mor bliver frygtelig sur og kaster bønnerne ud 
ad vinduet. Men i løbet af natten vokser de magiske bønner op og bliver til en  
kæmpe bønnestage, der vokser helt op i himlen! Hans kravler op ad bønnestagen og  
kommer op til en eventyrlig verden med både guld, skatte og kæmper!



Legekasse 5
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Legekasse 5
Eventyr, fortællinger og remser
• Rapunzel

• De tre bukke bruse

• Drengen, der råbte ulv

• Bjørnen sover

Indhold 
• Noget at balancere på fx en træstamme, en mælkekasse  
   evt. et sjippetov eller en kridtstreg

• Bold
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Hvad skal vi bruge?
• En bold

Hvordan leger vi?
• Stå i en rundkreds.
• Én af jer (Rapunzel) står i midten af rundkredsen med bolden.
• Børnene i cirklen råber: “Rapunzel, Rapunzel kast dit hår, så det ned til jorden når. Hvem må klatre på dit hår?”
• “Rapunzel” svarer: “Det må…  (navn)”, og kaster bolden hen til denne person.
• Den nye Rapunzel og den gamle Rapunzel bytter plads ved at hinke, hoppe, kravle, eller hvad I nu aftaler.
• Nu er det en ny, der er Rapunzel, og legen starter forfra. 

Alternativ: Med de mindre børn kan man sidde i en rundkreds og trille.

Motoriske grundbevægelser
• Kaste 
• Gribe
• Hoppe, hinke, kravle, springe, eller hvad I finder 
   på, man gør, når man bytter plads

“Rapunzel”
Rapunzel er eventyret om en pige, der bliver holdt fanget af en heks i et højt tårn.
Den eneste vej ind i tårnet er Rapunzels vindue højt oppe i tårnet, og når heksen 
vil ind, råber hun til Rapunzel: “Rapunzel, Rapunzel lad dit hår falde ned”. Så 
kaster Rapunzel sin lange fletning ud ad vinduet, og heksen kravler op til hende. 
En dag ser den unge kongesøn Rapunzel og heksen, og da han gerne vil være ven 
med Rapunzel, kalder han selv op til hende, og hun lader sit hår falde ned til ham.
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“De tre bukkebruse”
“Trip, trap, trip, trap, trip, trap”
“TRIP, TRAP, TRIP, TRAP, TRIP, TRAP,”
“TRIP, TRAP, TRIP, TRAP, TRIP, TRAP”
“HVEM ER DET, DER TRAMPER PÅ MIN BRO??!!”

Den lille, den mellem, og den store bukkebruse skal over på engen for at spise
græs. Men først skal de over broen, og det kan godt være lidt farligt, for der bor 
en trold, og den vil have sin bro i fred!

Hvad skal vi bruge?
• Noget at balancere på fx en træstamme, et bræt, mælkekasse evt. en kridtstreg eller et sjippetov.

Hvordan leger vi?
I skal bruge en trold og tre bukkebruse (I kan selvfølgelig også være flere, dele rollerne eller spille flere på en gang). 
Trolden står ved siden af broen, mens bukkebruserne én ad gangen går over.

Her kommer trolden op på broen, og den store bukkebruse og trolden “brydes”, evt. inden den store bukkebruse 
stanger og skubber trolden i vandet. Der er selvfølgelig ingen, der skal komme til skade, men det er en god øvelse 
for balancen at stå og bevæge sig lidt frem og tilbage på “balancebroen”. Venlig “brydning” med regler kan hjælpe 
børnene med at få en forståelse for både egne og andres grænser og muskelstyrke — men det skal selvfølgelig være 
sjovt at blive “skubbet” ned af broen.

Varitaion: Gå over på forskellige måder “Hvem er det, der kravler/hinker/hopper på min bro”.

Motoriske grundbevægelser
• Balancere
• Skubbe
• Hinke, hoppe, kravle afhængig af, hvordan I leger

Eventyret om pandekagen?
Kender I eventyret om pandekagen, der triller væk 
for at undgå at blive spist? Gå endelig ud i naturen 
og find en masse gode trillebakker og tril som 
pandekager. Næsten alle børn synes, det er sjovt at 
trille ned i fuld fart, og det er guld værd for børns 
motoriske udvikling!

Den lille bukkebruse: “Trip, trap, trip, trap, trip, trap”
Trolden: “HVEM ER DET, DER TRAMPER PÅ MIN BRO??!!”
Den lille bukkebruse: “Det er mig, den lille bukkebruse, jeg skal over på engen og spise mig tyk og fed.”
Trolden: “Nu kommer jeg og æder dig!”
Den lille bukkebruse: “Nej, nej, æd mig ikke, om lidt kommer min bror, og han er meget større end mig.”
Trolden: “Godt, så gå du bare!”

Den mellemste bukkebruse: “TRIP, TRAP, TRIP, TRAP, TRIP, TRAP,”
(Som ovenstående).

Den store bukkebruse: “TRIP, TRAP, TRIP, TRAP, TRIP, TRAP”
Trolden: “HVEM ER DET DER TRAMPER PÅ MIN BRO??!!”
Den store bukkebruse: “Det er mig, den STOOORE bukkebruse, jeg skal over på engen og spise mig tyk og fed.”
Trolden: “Nu kommer jeg og æder dig!”
Den store bukkebruse: “Ja, kom du bare, så skal jeg stange dig væk!”
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Hvad skal vi bruge? 
Ingenting andet end legehumør!

Hvordan leger vi?
Alle står i en række. Børnene i rækken er får, og overfor rækken står én af jer, der er “ulven”. Aftal et sted der er 
“landsbyen”, som fårene skal nå hen til.

Når der er sagt, “ulven vågner”, løber alle, og ulven prøver at fange fårene, inden de når i helle i “landsbyen”. 

Variation: Ulven kan evt. stå med ryggen til og vende sig om, når den råber “ulven vågner” for lidt mere spænding. 
Bliver legen for farlig, kan I jo lege, at det er en kilde-, dikke-, ae-ulv!

Motoriske grundbevægelser
• Løbe (gå / kravle)

- Fårene råber: “Ulven kommer” 
- Ulven svarer: “Nej, den sover”
- Fårene: “Ulven kommer” 
- Ulven: “Nej, den sover”
- Fårene: “Ulven kommer”
- Ulven: “Ulven vågner!”

“Drengen, der råbte ulv”
Der var en gang en dreng — eller en pige? — der gik på engen og vogtede 
landsbyens får. En dag hvor drengen kedede sig frygtelig meget, fandt han på, at 
han ville lave lidt sjov med folkene fra landsbyen, og han råbte så højt, han kunne: 
“Ulven kommer, ulven kommer!”. Alle folkene fra landsbyen kom løbende så 
hurtigt, de kunne for at redde drengen og fårene fra ulven. Men der var ingen ulv,
og drengen grinte blot af folkene fra landsbyen. De blev selvfølgelig meget sure på 
ham til gengæld. Dette skete nu en gang til: “Ulven kommer, ulven kommer!” råbte 
drengen, landsbyens folk skyndte sig at komme, og atter en gang grinte drengen af 
landsbyfolkene, der igen gik sure tilbage til landsbyen. Nu skete der imidlertid det, 
at ulven havde fået øje på alle fårene, og dem kunne den godt tænke sig at æde 
Den løb hen mod fåreflokken, og drengen råbte så højt, han kunne: “Ulven kom-
mer, ulven kommer!”. Men tror I, der kom nogle folk fra landsbyen, og hjalp ham? 
Nej, for de kiggede på hinanden og sagde: “os snyder han ikke igen!”. Og sådan gik 
det til, at ulven åd alle landsbyens får og måske drengen med.
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“Bjørnen sover”
Det kan godt være, at der ikke lever rigtige bjørne herhjemme, men det gør der
altså i eventyrene, og der kan de godt være farlige!

Hvad skal vi bruge? 
Ingenting andet end legehumør!

Hvordan leger vi?
Alle står i en rundkreds rundt om bjørnen, der ligger ned med ansigtet gemt i 
hænderne, og lader som om den sover. Tag evt. hinanden i hænderne og gå 
rundt i ring om bjørnen, mens I synger verset:

Efter man har sunget “tro!”, rejser bjørnen sig op med et brøl og prøver at fange de andre — eller kilde/ae/nusse 
dem, eller hvad jeres farlige – eller rare – bjørn nu gør!

Motoriske grundbevægelser
• Løbe / gå / kravle

“Bjørnen sover, bjørnen sover i sin lune hule. 
Den er ikke farlig,
når man blot er varlig.
Men man kan dog, men man kan dog
aldrig på den tro!”
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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 nemlig 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. 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 det er netop, hvad Tumlekaravanen 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 
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

Om hæftet
Hæftets indhold er udarbejdet af pædagogisk konsulent, Anne-Dorthe Elling Nilsson, hvor eventyr, remser 
og fortællinger lægger op til masser af bevægelse med legen i centrum. Med de forskellige leges motoriske
fokus kommer vi hele vejen rundt om kroppens motoriske grundbevægelser fra kryben til springen og trillen
til kravlen. 

Legene er udarbejdet med fokus på, at alle skal kunne være med – uanset motoriske kompetencer – og 
indeholder derfor mange deltagelsesmuligheder og forslag til variationer. Med målgruppen (0-3 år) for 
øje skal hæftes indhold først og fremmest forstås som inspiration til motorisk leg og bevægelse gennem et 
fortællende univers. 

Det motoriske grundlag er udarbejdet med faglig bistand fra fysioterapeut, Katrine Hansen, og danner 
solide rammer for at understøtter barnets motoriske udvikling gennem leg, fortællinger og fantasi.
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