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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 
motorisk 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 sideløbende 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 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, at 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 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 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 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

https://www.tumlekaravanen.dk
https://xn--brneulykkesfonden-00b.dk/
https://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 hæftet 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 
kroppens 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 
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 afgrænsninger 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 afstandsbedømme 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 disse kunne nemt inddrages fx i en “smage-/lugte-skattejagt”, hvor man 
smager eller lugter til forskellige ting ude på posterne. Det er bare at give fantasien frit spil!

De grundmotoriske sanser
Hovedbalancesansen

Muskel-ledsansen
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.

18 motoriske grundbevægelser

• Kravle

• Krybe

• Løbe

• Klatre 

• Svinge 

• Trille

• Balancere 

• Trække

• Vippe

• Snurre

• Skubbe

• Springe

• Kaste

• Gynge

• Gribe

• Gå

• Hoppe

• Hinke
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Kom godt i gang!
Kom godt i gang med at bruge hæftet som inspiration til forskellige tumlerier.

Temaer, lege og inspiration
For børn er bevægelse en leg, og derfor finder I i dette hæfte gode idéer til aktiviteter, der, udover at 
gøre en masse godt for motorikken, får bevægelse til at blive ren leg i sig selv! I tumlehæftet præsenterer 
vi idéer til lege og aktiviteter bygget op omkring temaet “Tumleskattejagt – og andre findelege”. Der er 
også ekstra inspiration til tumlerier udenfor temaet bl.a. med fokus på at integrere de gode tumlerier i 
hverdagen. Med jeres leg og fantasi giver materialet god grobund for mange tumlelege og -aktiviteter!

Jeres leg, jeres fantasi
Bevægelse og tumleri skal være sjovt! Hvordan det helt præcis bliver det afhænger af mange ting bl.a. 
børnegruppe, fysiske og menneskelige ressourcer, dagsform, interesser, motorisk kunnen, vejret m.m. Brug 
derfor de forskellige aktivitetsforslag som et idékatalog; pluk på kryds og tværs, tilpas legene, find på og 
brug fantasien og skab de rammer for leg og tumlen, der passer allerbedst til jer. Så er der større chance for, 
at det bliver sjovt at tumle!

“De motoriske kompetencer er i brug, så snart vi bevæger 
os, så lad dig ikke begrænse af  materialer. Lad dig inspirere 

og start der, hvor du er nu. Kig dig omkring. Fantasien er 
dit vigtigste redskab – så bare i gang med at tumle. Alt er 

rigtigt, så snart I bevæger jer, og det føles rart.”

(Katrine Refshauge Hansen, fysioterapeut og Legehelt)
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Hvad skal vi bruge?
Alle lege og aktiviteter er udarbejdet, så de er nemme at gå til uanset erfaring eller pladsmæssige 
og økonomiske ressourcer. Legene er bygget op om en række motorik- og dyrekort samt natur- og 
farvebankoplader, der alle kan downloades på hjemmesiden www.tumlekaravanen.dk. Derudover skal I 
kun bruge få redskaber.

Ved hver aktivitet kan I se, hvad I skal bruge til de forskellige lege – men igen, hæftet er først og fremmest 
ment som inspiration til tumlerier, så tilføj selv andre redskaber til legene, hvis det giver mere mening for 
jer. I hæftet lægges der op til leg med følgende:

Materialer til download og print
• 12 x Motorikkort: 4 kort med mørke rammer og 8 kort med lyse rammer. Alle kort kan bruges både ude 

og inde, men er det koldt eller vådt på jorden, er kortene med mørke rammer udarbejdet, så man ikke 
sidder eller ligger på jorden.

• 8 x Dyrekort 
• 2 x Farve-bankoplade
• 2 x Natur-bankoplader

Materialer, I kan bruge til legene, som I selv skal have:
• Sejlgarn, malertape eller tøjklemmer.
• En kasse, stofpose eller andet til at opbevare kortene i.
• Tyk snor eller reb, der er rart at røre ved.
• Tørklæder eller andet, der kan bruges som bind for øjnene.
• Noget I kan bruge som “kødben”, og som kan gemmes bag ryggen, fx en klods, en strømpe eller en lille 

bold.

Derudover kan det være sjovt at lege med:
• Legetøjsdyr eller bamser.
• Chiffontørklæder eller solbriller.
• Noget man kan trække en snor igennem fx nøgleringe, piskeris, sæbebobleringe, armbånd o.l.
• En halvliters plastikflaske.
• Bolde og/eller ærteposer.

www.tumlekaravanen.dk
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Gør materialerne klar
Klargør motorikkort og bankoplader til leg.

Motorik- og dyrekort
Download motorik- og dyrekort på www.tumlekaravanen.dk og print dem ud. Klip de kort ud, I vil bruge (i 
alt 12 motorikkort, 8 dyrekort).

Ved nogle af legene kan kortene hænges op; her kan I lave et lille hul i kortene og trække noget sejlgarn 
igennem til en løkke, eller I kan bruge malertape eller tøjklemmer. Leger I udenfor, kan sejlgarnet være en 
god idé, da I så nemt kan hænge kortene op rundt om grene, stolper o.a.

Natur- og farvebankoplader
Download natur- og farvebankopladerne på www.tumlekaravenen.dk og print dem ud.

Psst...
Bruger I sejlgarn så vær opmærksom på, at 
snor ikke er legetøj, og sørg for at det ikke 

kommer i små børnehænder.

www.tumlekaravanen.dk
www.tumlekaravenen.dk
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Tumleinspiration
Hæftets tumlemateriale og tilhørende forslag til lege og aktiviteter er udarbejdet, så det bedst muligt giver 
et godt og åbent grundlag for at tumle. Det er ikke tænkt som et materiale, der skal følges til punkt og 
prikke, men som redskaber, I kan bruge til at sætte leg og tumlerier i gang. Brug derfor kort og bankoplader 
som udgangspunkt for tumlerier, leg, dialog og undersøgelser – grib børnenes leg og fantasi og lad jer føre 
med! Herunder finder I inspiration til, hvordan I kan bruge motorik- og bankoplader til motorisk leg og 
bevægelse.

Tumlekort
Tumlekortene er lavet således, at de viser en grundstilling for leg. Når først I står i grundstillingen, kan I 
finde på sjove bevægelser herfra. Herunder kan I finde inspiration til forskellige bevægelser og ellers bare 
find på! 

De første fire kort er gode til aktivitet inde og ude hele året, også når det er koldt og vådt på jorden. 

Stå på ét ben
Hinke, hoppe, skifte ben, balancere, bøje og strække benet, løfte hælen/komme op på tå, springe over på 
det andet ben, “baske” med armene, klappe, prøve at nå jorden eller holde hænderne på hovedet.

Stå med samlede ben og armene højt op i vejret
Vinke, klappe over hovedet, prøve at nå maven, knæene eller fødderne, lave “feje” bevægelser med 
armene, hoppe frem med samlede ben, bøje i knæene og rette sig op igen, komme op på tå eller plukke 
æbler højt oppe i luften.

Tage hovedet mellem benene og “kig ud”
Vinke til hinanden, prøve at gå et par skridt, mens man holder sig om knæene, prøve at sige goddag mellem 
benene, hilse med numserne (støde numserne sammen), gå mens man holder sig på fødderne eller klappe 
sig selv på numsen.

Stå med spredte ben og udstrakte arme (som i “sprællemand”)
Hoppe “ind og ud” med benene, lave sprællemandshop, “baske” med armene, prøve at nå højre fod 
med højre hånd, derefter venstre fod med venstre hånd (“knække i hoften” fra side til side), lave 
cirkelbevægelser med armene den ene og den anden vej, klappe hænderne sammen over hovedet, eller 
holde hinanden i hænderne, mens I svinger med armene.

De næste otte kort er gode til aktivitet inde og ude når jorden er var og tør. 

Sidde på numsen rullet sammen som en kugle
Vippe frem og tilbage og måske endda trille helt om på ryggen. Snurre rundt om jer selv ved at bruge 
armene, den ene og den anden vej, holde armene ud til siden, mens I holder balancen på numsen, 
bevæge armene frem og tilbage, i cirkler eller tage armene mellem jeres ben, imens I prøver at holde fast i 
fødderne.

Sidde på hug
Prøv at gå fremad i hug, hoppe helt op i luften – lande – og sidde på hug igen, strække numsen op i vejret 
og røre fødderne, gå baglæns med numsen i vejret, og måske støde ind i en anden numse, eller blive til en 
frø og hoppe afsted.
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Sidde på numsen med strakte spredte ben
Prøve at nå sine fødder, samle og sprede benene igen, tromme på gulvet mellem benene, bøje knæene og 
sige ”Goddag!” til sig selv under benene, vende sig og sige ”Hej!” til hinanden under benene, eller strække 
armene helt op i luften og lade fingrene være en edderkop, der kribler hele vejen fra ens hoved, ned ad 
maven og så langt frem ad gulvet mellem benene, som man kan nå – og tilbage op til hovedet.

Ligge på maven
Strække armene langt fremad og vinke til hinanden, strække armene ud til siden og flyve som en 
flyvemaskine, sparke sig selv i numsen, tromme i gulvet med benene, prøve at holde i sine fødder, strække 
armene så man kommer højt op med brystkassen, gøre sig lang og stiv og vende sig om på maven, eller 
holde sig selv på numsen.

Ligge på ryggen
Strække og bøje benene, tage armene op i luften og op over hovedet, ligge med armene på gulvet over 
hovedet og lade fingrene være en edderkop, der kribler hele vejen fra hovedet ned ad kroppen og ned til 
fødderne, prøve at holde på knæene, prøve at nå fødderne, tage knæene op til panden eller være en lang 
stiv pind og vende sig om på maven.

Krabbegang
“Krab” jer fremad, baglæns og sidelæns, gå hen til hinanden og sige ”Hej!” med en “krabbeklo”, “dyppe” 
numsen på jorden/gulvet, lade numsen blive på gulvet og snur rundt om jer selv, eller løft numsen og 
maven højt i vejret som en høj bro.

Stå på alle fire
Kravle fremad og kravle baglæns, kravle hen til hinanden og give hånd, eller I kan lege hunde og kravle hen 
og gø til hinanden, “skyde ryg”, svaje i ryggen, løfte numsen højt op i vejret med strakte arme og strakte 
ben, skiftevis løfte et ben eller en arm, løfte ét ben og én arm samtidig, sætte bagud numsen på fødderne, 
mens armene er strakte, eller strække arme og ben og prøve at gå med numsen i vejret.

Stå på benene med hovedet nedad
Prøv at nå fødder eller knæ med jeres hænder, lav en edderkop med jeres fingre, der kravler op ad kroppen 
hele vejen fra fødderne til hovedet, kig ud gennem jeres ben, fej frem og tilbage med armene gennem 
benene, eller prøv at gå, mens I holder jer om anklerne eller på knæene.

Mere inspiration?
Se afsnittet om de grundmotoriske sanser 
og motoriske grundbevægelser på side 4
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Dyrekort
Dyrekortene fungerer som inspiration til leg og bevægelse, hvor de motoriske bevægelser leges ind gennem 
imitation af dyrene og deres bevægelser. Især for de mindste børn kan det være nemmere at udføre 
forskellige motoriske bevægelser, når udgangspunktet er den legende tilgang; det er nemmere at imitere de 
forskellige bevægelser, når børnene kan sammenholde dem og genkende dem fra dyrenes bevægelser.

Så leg løs som dyr! Tal om dyrene og deres kendetegn, og leg med deres bevægelser! Herunder finder I 
inspiration i form af stikord, der knytter sig til de forskellige dyr. 

Krabbe
Krabbegang, napper med 
kløerne, går sidelæns, grav-
er sig ned i sandet og ligger 

stille og gemmer sig.

Kat
Skyder ryg, springer, slikker 
sine potter, smyger sig, viser 

kløer, miaver.

Larve
Bugter sig, krøller sig sam-
men og spreder sig ud, spiser 
blade, bliver til en sommer-

fugl.

Frø
Springer, kvækker, fanger 
føde med dens lange, klistre-

de tunge.
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Musling
Åbner og lukker sig, kraftig 
lukkemuskel fx som hvis man 
bøjer sig forover og holder 
fast i benene, eller hvis man 
holder armene tæt sam-
men (måske kan nogen åbne 
den?), “svømmer” i ryk (kam-
muslingen bevæger sig ved 
at lukke sig hurtigt fx ligesom 
hvis man sidder på numsen 
og skubber sig bagud med 

benene).

Stork
Lang, majestætisk, går lang-
somt, står på et ben, langt 
næb, hapser med det lange 

næb, flyver.

Dansemyg
Sværmer på måder, der lign-
er, at de danser – ligesom når 
man danser helt som man vil 
(måske ligger de først stille 
som æg, vrider sig som larv-
er, og danser som udvoksede 

dansemyg)!

Bænkebider
Korte ben, kravler, ruller sig 
sammen som en kugle og lig-
ger helt stille (det er nu kun 
kuglebænk bideren, der kan 
det, til gengæld er det sjovt, 

når den gør det!).
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Skattejagt og tumlelege

Tumleskattejagt
Hvad skal vi bruge?
• Motorikkort til at hænge op (brug sejlgarn, 

klemmer, malertape eller placér fx en sten over 
kortet, så det ikke flyver væk. Se side 7).

Hvordan leger vi? 
• Placér motorikkortene som poster rundt omkring på jeres legeområde. Det gælder nu om at finde dem 

ligesom i en helt almindelig skattejagt. 
• Når I kommer til en post, stiller/sætter I jer som kortet viser fx “stå på et ben” eller “sidde på hug”.
• Herfra finder I på sjove og forskellige bevægelser, I kan lave ud fra kortets udgangsposition. Se evt. side 

8-9 for idéer.
• Gå videre til næste post og prøv at tumle noget nyt!

Tip Tænk motoriske variationer ind i legen, når I placerer posterne, for at stimulere og styrke de forskellige 
grundmotoriske sanser og motoriske grundbevægelser: Krybe ned under bordet, klatre op ad klatretårnet 
eller fx strække sig for at nå posten. Se oversigt over forskellige motoriske grundbevægelser side 4 for 
inspiration.

Natur-skattejagts-banko
Hvad skal vi bruge?
• Natur-bankopladen (I kan bruge én eller begge).

Hvordan leger vi?
• Her gælder det om at finde alle naturtingene på 

bankopladerne. Så ud og led på legeområdet og 
kom tilbage og læg det, I finder, på bankopladen 
– måske får I banko!

Tip Brug bankopladerne, som det passer jer 
bedst, og som udgangspunkt for leg, dialog og 
undersøgelse fx:

• Kan I finde et tilfældigt blad? Kan I finde et blad, der ligner det på billedet? Blade i forskellige farver? 
Hvad er forskellen på de blade, I har fundet? Osv.

• Hvad kendetegner dét dyr, I har fundet? Hvad er forskellen på dyrene? Kan I finde andre slags dyr? Kan 
I bevæge jer som dyrene? Osv.

• Var der noget, I ikke kunne finde? Hvorfor mon?

Dyre-tumle-skattejagt! 
Brug dyrekortene i stedet eller gem plastikdyr 

eller bamser rundt omkring på jeres 
legeområde og lav en dyre-tumle-skattejagt. 

Bevæg jer som dyrene, når I finder dem.

Natur-kunst! 
Lav jeres egne naturkunstværker. 

Find og saml forskellige ting og arranger dem 
på jorden, som I synes er pænt. 

Tag billeder af det, så har I jeres helt egne 
natur-kunstværker, I kan printe ud. 

Lad børnene lave et hvert, lav dem sammen i 
grupper eller lav ét stort fælles!
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Farve-skattejagts-banko
Hvad skal vi bruge?
• Farvebankopladen (I kan bruge én eller dem begge).

Hvordan leger vi?
• Her skal I ud på jeres legeområde og finde genstande, der matcher farverne på jeres “farvebankoplade”. 

Finder I alle farverne? Så er der banko!
• Her er frit spil til selv at bestemme, hvad I vil finde; det kan være alt fra en mariehøne til en skovl i 

sandkassen eller en strømpe i garderoben. 
• Find ting, der tilfældigvis er på jeres legeområde (på legepladsen, i parken eller på stuen) eller placér 

selv ting i forskellige farver, der hvor I leger: Gem fx forskellig farvede klodser, klemmer eller tørklæder 
rundt på legeområdet.

Tip I kan også sagtens lege “Farveskattejagt” uden en bankoplade: Put fx farvede klodser eller klemmer i en 
pose og træk på skift en farve, som I skal finde, eller gør det helt enkelt og find fx de farver, der er på jeres 
tøj. Så har I altid en leg med jer!

Mere motorik?  
I kan variere farve-skattejagt-banko ved at aftale, 
hvordan man skal bevæge sig, når man skal ud og 

finde farverne. Måske skal man hinke, liste, kravle, gå 
krabbegang eller trampe? 
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Tumle-lotteri
Hvad skal vi bruge?
• Motorikkort 
• En kasse, en stofpose eller lignende.

Hvordan leger vi?
• Kortene puttes ned i kassen/posen.
• Stå eller sid i en rundkreds med kortene i 

midten.
• Tag tur til at gå ind i midten og trække et motorikkort. Den, der trækker kortet, viser det op, og alle 

indtager den position, der vises på kortet. Den, der trækker kortet, går tilbage til rundkredsen og stiller 
sig også som vist på kortet.

• Herfra finder I på sjove og forskellige bevægelser, I kan lave ud fra kortets udgangsposition. Se evt. side 
8 for idéer.

• Træk et nyt kort, og prøv at tumle noget andet!

Snoren rundt
Hvad skal vi bruge?
• Tyk snor eller reb, der er rart at røre ved.

Hvordan leger vi?
• Lav en bane af snoren på jeres legeområde; rundt 

om træer/bordben, under bænken/bordet, over 
rutsjebanen/madrassen osv.

• Følg nu snoren rundt på legeområdet.

Tip Tænk motoriske variationer ind i legen, når I laver jeres snor-bane for at stimulere og styrke de 
forskellige grundmotoriske sanser og motoriske grundbevægelser: Krybe ned under bordet, kravle over 
sandkassekanten eller strække sig op for at nå snoren. Se evt. “18 Motoriske grundbevægelser” på side 4 
for inspiration. 

Snoren rundt med tumlekort
Hvad skal vi bruge?
• Tumlekort
• Sejlgarn, klemmer eller malertape

Hvordan leger vi?
• Sæt tumlekortene fast forskellige steder på jeres bane af snor/reb.
• Når man kommer til et tumlekort, gør man ligesom figuren på billedet.

Dyre-tumle-lotteri!
I kan selvfølgelig også lege dyre-tumle-

lotteri enten med dyrekortene eller fx med 
legetøjsdyr. Det kræver dog oftest lidt mere 

plads, da dyrene “bevæger” sig mere. 

HUSK
Hav altid børnene under opsyn, 
når I leger med snor/reb for at 

undgå ulykker.
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Snoren rundt med bind for øjnene
Hvad skal vi bruge?
• Tørklæder el. lignende til at binde om øjnene.

Hvordan leger vi?
• Prøv at bevæge jer gennem en snorbane med 

bind for øjnene. Det skærper de andre sanser, 
når synet “forsvinder”, og det stimulerer de 
grundmotoriske sanser på anderledes måder.

Tip Nogle børn bryder sig ikke om at have bind for øjnene. Måske barnet har lyst til at prøve med lukkede 
øjne, mens I hjælper, eller prøv evt. med solbriller eller chiffontørklæder, hvor man stadig kan se igennem.

Lille hund, der er nogen, der har taget dit kødben!
Hvad skal vi bruge?
• Et “kødben” fx en klods, en strømpe eller en lille bold.

Hvordan leger vi?
• Dette er også en slags skattejagt. Her er det kødbenet, der skal findes!
• Én er hund og ligger på gulvet krøbet sammen med hovedet ned i hænderne, så den ikke kan se noget 

(evt. kan man ligge under et tæppe) og med “kødbenet” foran sig.
• De andre børn sidder i en cirkel rundt om hunden. Uden at sige noget tager én af jer hundens kødben 

og gemmer det bag ryggen (aftal det med fagter, eller den voksne kan tage kødbenet og give det 
videre).

• Når alle sidder på deres plads i cirklen igen, og kødbenet er godt gemt bag ryggen, råber I: “Lille hund, 
der er nogen, der har taget dit kødben!”

• Hunden” kravler nu hen til det barn, som han/hun tror har kødbenet og gør. Dette gentager sig, indtil 
hunden har fundet kødbenet, og man bytter nu rundt, så den, der havde kødbenet, er hund. 

Tilpas banen
Tilpas banen til “bind for øjnene”; det 

kan være fint at holde snoren i “gå-
højde” for at undgå fald eller stød mod 
bordkanter ol. og vær ekstra klar til at 

hjælpe. 

Snoren rundt med… 
Prøv at hænge noget på snoren, som man kan 

“trække” med rundt. Inden I laver banen, kan I fx 
trække snoren gennem en nøglering, et piskeris, 
en sæbeboble-ring et stort armbånd o.l. Vælg en 

ting, og træk den med rundt gennem banen – så er 
der lidt ekstra til finmotorikken!

TIP Snoren må ikke være strammet for meget, da 
man så ikke kan få sin ting med rundt om hjørner 

og kanter.
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Find skatten!
– om det er et “kødben” 

eller jer selv!

Mere motorik? 
Leg med andre dyr, der bevæger sig på andre 

måder fx: “Lille kat, der er nogen, der har 
taget din madskål” eller “Lille larve, der er 
nogen, der har taget dit kålblad”. Her må I 

så finde på, hvad en larve siger eller gør, når 
den vil have sit kålblad tilbage!

Gemmeleg
Hvad skal vi bruge?
• Jer selv og hinanden – nogle gange er det nemlig sjoveste bare at gemme sig og finde sine venner!

Tip En god portion tålmodighed, da gemmeleg for de mindste ofte består af at gemme sig de samme 
steder mange gange i træk – og ofte både lidt larmende og ikke særlig “usynligt”. Men så er det jo heldigt, 
at de voksne nogle gange hverken kan se eller høre!

Flere idéer til leg med motorikkort, dyr og farver
I kan selvfølgelig bruge motorik-, dyre- og farvekort til inspiration og lege med dem helt på jeres måde. Brug 
dem til at få tumlet lidt i hverdagen; brug fx et enkelt kort ved morgensamling til lidt “morgengymnastik” 
eller brug lidt mere tid og besøg alle dyrene i “zoologisk have”. Find på, lad jer inspirere og hav det sjovt!
Herunder følger et par idéer til, hvordan I også kan bruge kortene.

Morgengymnastik
Start dagen med en lille tumleleg fx når I holder samling. Træk ét tumlekort, lav samme figur som på kortet 
og find på forskellige tumlerier herfra. (Se side 8-9 for inspiration).

Dagens dyr
Afslut morgensamlingen med “dagens dyr”. Træk ét dyrekort, tal om dyret og slut af med at lave “dets 
bevægelser” (Se side 10-11 for inspiration). Måske I også kender nogle sange om dyrene? Udvid jeres 
“dyrerepertoire” med flere billeder, I selv printer, eller legetøjsdyr.
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Dagens farve
Download og print farvebankopladerne og klip de farvede firkanter ud, så I nu har forskellige farvekort. 
Brug farvekortene til at blive klogere på farver. Snak om “dagens farve” til samlingen; hvor ser I farven? Har 
nogle af børnene farven på? Hvad kender vi ellers med den farve? Slut af med at hinke, kravle, hoppe, liste 
ud for at finde noget med samme farve – så får I også lidt tumleri!

Zoologisk have/dyrehandler
Brug dyrekortene til et besøg i “zoologisk have” eller hos “dyrehandleren”. Leg, som det passer til 
børnegruppen, men man kan fx skiftes til at trække et kort og være det dyr, man trækker. Måske har man 
et særligt sted på legeområdet, der er buret – måske under sofabordet eller i sandkassen – og her kommer 
de andre og besøger dyret i zoologisk have. Eller måske er I inde i en dyrehandler for at købe et særligt dyr. 
Mon ikke I også hen ad vejen selv finder på nogle dyr, som I også vil prøve at være!

Flaskehalsen peger på
Leg “flaskehalsen peger på” med de forskellige kort: Læg de kort, I vil lege med, ud på gulvet i en cirkel og 
brug fx en halv-liters plastikflaske med lidt vand i (så bliver den mere stabil) til at snurre med. Snur flasken, 
og leg ud fra det kort, som flaskehalsen peger på. (Se evt. side 8-11).

Tag bolde eller ærteposer med i legen
Tag nogle bolde eller ærteposer med i jeres leg med motorikkortene. Når I leger Tumle-lotteri, kan I nemt 
have bolde eller ærteposer med og bruge dem til at variere de bevægelser, I laver; I kan fx trille bolde under 
benene, lægge på maven og trille til hinanden, balancere med ærteposer på hovedet eller kaste ærteposer 
gennem benene. Så får I også sat de motoriske grundbevægelser kaste, gribe og trille i spil.

18 motoriske grundbevægelser
• Kravle

• Krybe

• Løbe

• Klatre 

• Svinge 

• Trille

• Balancere 

• Trække

• Vippe

• Snurre

• Skubbe

• Springe

• Kaste

• Gynge

• Gribe

• Gå

• Hoppe

• Hinke
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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”.

Krop, sanser og bevægelse

“Børnene skal inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor 
bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale 
understøtter det enkelte barn og skaber fleksible inkluderende læringsmiljøer. Det pædagogiske 
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)

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 initiativer. 
• 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.

Bevægelse og motorisk leg styrker ikke kun motorikken
At tumle, lege og bevæge sig er dog ikke noget, der kun styrker børns kropslige og sanselige kompetencer. 
Ligesom de seks læreplanstemaer, i den styrkede pædagogiske læreplan, skal ses i sammenhæng og 
samspil, er der mange aspekter og kompetencer, der kommer i spil, når der tumles og leges. Herunder kan I 
finde inspiration til, hvordan indholdet i tumlehæftet kan understøtte de forskellige læreplanstemaer.

“Med udgangspunkt i hæftes idéer og forslag er 
det nemt at inddrage de forskellige læringstemaer 

og således støtte barnet i en bred palet af  
kompetencer gennem leg og bevægelse.”

(Anne-Dorthe Elling Nilsson, pædagogisk konsulent)
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Alsidig personlig udvikling

“Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og 
deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til 
deltagelse.”

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

I praksis
• Skab flere muligheder for at deltage i samme aktivitet for at udvide det enkelte barns 

deltagermuligheder. Gode lege og aktiviteter giver mulighed for at deltage på forskellige niveauer og 
med forskellige kropslige (og personlige og sociale) kompetencer.

• Del aktiviteten op i delkomponenter for at arbejde med de ting, der kan være udfordrende, og øv jer 
så på det, der er svært, med støtte fra en voksen. Så kan I gradvis bygge på igen og gøre legen mere 
udfordrende. 

• Understøt engagement, gåpåmod og kompetencer til deltagelse ved at tage udgangspunkt i og/eller 
inddrage børnenes idéer og perspektiv i legene. 

• Udvid jeres erfaringsverdener ved at prøve jer frem, bruge fantasien og udfordre jer selv. Erfar både 
alt det kroppen kan, og det den (endnu) ikke kan. Verden erfares først og fremmest sansemotorisk, så 
mærk verdenen, og prøv den!

Social udvikling

“Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale 
fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve 
indflydelse og med at værdsætte forskellighed.”

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

I praksis
• Understøt de sociale deltagelsesformer og fællesskaber ved at udvide aktivitetens mulighedsrum 

for aktiv (og reel) deltagelse i den fælles aktivitet. Her er det barnets følelse af samhørighed, der er i 
centrum fremfor “blot” den observérbare deltagelse.

• Skab et tumlemiljø, hvor I er åbne overfor hinandens idéer og initiativer i udviklingen af lege og 
aktiviteter for at støtte oplevelsen af indflydelse og værdsættelse af forskellighed. 

• Indfør sociale elementer i legene såsom at lave “high-five”, når I går forbi hinanden, holde hinanden i 
hånden når I hopper, vinke til hinanden gennem benene mv. 

• Indfør fælles regler/retningslinjer i legene for at styrke kompetencerne til at indgå i sociale fællesskaber 
samt følelsen af samhørighed, (vi laver det samme sammen), såsom at vente på tur eller hente de 
samme til ting bankopladerne. 
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Sprog og kommunikation

“Det pædagogiske personale har ansvar for, at børn får mange og forskellige erfaringer med sprog i 
selvorganiseret og spontan leg og andre meningsfulde aktiviteter med hinanden.”

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

I praksis
• Brug aktiviteterne til at understøtte børnenes dyberegående forståelser for ord, betegnelser og 

begreber, hvor det er meningsfuldt i forhold til legens indhold. Udvid fx kendskabet til farver, når I leger 
farvebanko, eller brug dyrelegene og naturbankopladerne som udgangspunkt for dialog og udvidet 
begrebsforståelse.

• Styrk forståelsen for begreber som fx “stor/lille”, “foran/bagved”, “blød/hård” ved bevidst at bruge 
begreberne i tumlelegene. Vi erfarer først og fremmest verden sansemotorisk, så brug den kropslige leg 
til at skabe forståelse for de sproglige begreber gennem sanserne. 

• Brug aktiviteter og lege som fælles grundlag for samtale. Italesæt erfaringer, begreber og udtryk fra 
aktiviteterne, og hjælp børnene med at koble deres sansemotoriske erfaringer med sproglige ord og 
begreber.

• Aktiviteterne giver rig mulighed for at introducere ord og begreber undervejs og sætte ord på det, 
barnet gør og leger, for at understøtter den sproglige udvikling, fx “du hopper på ét ben”, “det er en lille 
bille, og her er en stor bille” eller “tag den lille, røde blomst ”.

Natur, udeliv og science

“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.”

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

• Støt børnenes forståelser for matematiske størrelser, som antal og form, ved at inddrage disse 
elementer i tumlelegene. Hop én gang, hop to gange, klap fire gange, find tre sten, find en rund sten, 
find en flad sten, en lang pind osv.

Kultur, æstetik og fællesskab

“Læringsmiljøet skal sikre, at alle børn får erfaringer, der kan forankre værdier, og som kan fungere 
som rettesnor for at orientere sig og handle på en hensynsfuld, demokratisk og respektfuld måde. 
Dette understøtter forpligtende fællesskaber og sikrer sammenhæng til skole, lokalsamfundet og en 
globaliseret verden.”

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

I praksis
• Indfør elementer i legen, hvor man fx venter på tur, opmuntrer og hjælper hinanden eller udfører 

opgaverne sammen for at styrke barnet i at handle respektfuldt og hensynsfuldt.
• Understøt børnenes demokratiske forståelse og handlen gennem inddragelse af børnenes perspektiv, 

initiativer og idéer i legen, så børnene oplever at have indflydelse på fællesskabet.
• Indfør fælles retningslinjer og tag tur til at bestemme dele af legens indhold for at øge forståelse og for 

at give plads til andre og indgå i demokratiske og forpligtende fællesskaber.
• Snak om, hvordan man er en god kammerat, når man leger, og hvornår det er rart at være med i en leg. 

Hvorfor skal man passe på hinanden, vente på tur eller skiftes til at bestemme? Må man sige fra, og 
hvordan ved man, om andre synes, at det er sjovt at være med?
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