
 

Jul i Cirkus Tumle
En julehistorie, der handler om, hvordan børnene i netop jeres dagtilbud får 
en masse cirkusvenner og hjælper cirkusvennerne med at lave julecirkus.



Inden I starter

En julekalender med motorisk fokus
I denne julekalender er der fokus på bevægelse og børnenes motorik. Hvert kapitel lægger op til aktiviteter med forskellige 
motoriske bevægelser med udgangspunkt i historiens indhold: Kapitlet fortæller en lille bid af julehistorien og til sidst lægges der 
op til en motorisk aktivitet, som passer til historien indhold. Aktiviteterne kan både have et finmotorisk og et grovmotorisk sigte. 
Børnenes aktiviteter er en integreret del af historien og ”nødvendige” for, at historien kan fortsætte og få sin “lykkelige slutning”. 
På den måde bliver børnene aktive medspillere i julekalenderen og historien om cirkusvennerne i Cirkus Tumle og det store jule-
cirkus.

En julekalender i 15 afsnit 
Julekalenderen har 15 afsnit (kapitler), ét til hver af dagene mandag-fredag i tre uger. På den måde er der ikke nogen afsnit, der 
skal læses ekstra efter weekenden, det er nemlig en helt særlig julekalender udarbejdet til børnene i dagtilbuddet. Vi har valgt 
at lave 15 afsnit som en julekalender, der strækker sig over de sidste tre hele uger i december; her i år (2020) betyder det, at I 
starter med julekalenderen mandag d. 30. november. Julekalenderen kan I bruge i flere år. Af samme årsag er der ikke datoer i 
julekalenderen, men blot numre på kapitlerne. 

Jeres egen særlige julekalender
Julekalenderen om Cirkus Tumle er børnenes egen julekalender. Det er børnene fra lige netop jeres dagtilbud, der er på tur i 
skoven, hvor de møder den lille hund, og det er børnene lige herfra, der hjælper med at redde det store julecirkus. 

Jeres fortælling
Flere steder undervejs vil I støde på parentesen (…), eller andre blå parenteser, hvor der fx står: (indsæt hvad I brugte). Parente-
sen (…) vil i langt de fleste tilfælde betyde, at I her skal indsætte navnet på jeres dagtilbud/stue/gruppe. Det kan også betyde, at I 
indsætter andre ting såsom farven på det tæppe, I sidder på. Det vil fremgå af historien, hvad der skal indsættes. 
Flere gange i fortællingen opfordres der også til at inddrage børnene fx ved at prøve at trampe som cirkustrolden eller ved at 
bestemme, hvad der lugter af i cirkusvognen. Dette fremgår af de røde parenteser. Julekalenderen er udarbejdet sådan, dels for 
at holde børnenes koncentration og fokus, dels for at inddrage dem i historien gennem dialog og aktiv deltagelse. Dette er selv-
følgelig bare forslag til dialog og inddragelse – det er jer, der kender børnene og ved, hvordan I bedst muligt fortæller historien til 
– og med – lige netop jeres børnegruppe. 

Jeres aktiviteter
Julekalenderens aktiviteter er tænkt ind i historien med udgangspunkt i, at I tilpasser dem til jeres børnegruppe, hverdag og 
muligheder. Som det fremgår af historien, kan aktiviteterne laves på forskellige måder: De er nemme at gå til, og I kan bruge de 
materialer og redskaber, I almindeligvis har i dagtilbuddet. Gør, hvad I føler passer bedst til jer og tilpas aktiviteterne derefter – 
det er jeres julekalender.



Praktisk forberedelse 

Gør fortællingen visuel 
Mindre børn kan lide gentagelser, og de kan lide, at abstrakte begreber og historier bliver gjort konkrete og nemmere at huske 
gennem visuelle billeder som fagter, tegninger eller fysiske genstande. Derfor vil I støde på en del gentagelser i denne julekalen-
der, hvor hvert kapitel også starter med at opridse, hvad der skete i kapitlet før, og hvor langt vi er nået i historien. 
Julekalenderen er udarbejdet, så børnene visuelt kan følge med i fortællingen: Der følger figurer, som kan printes ud og hænges 
op, ligesom de forskellige aktiviteter, I selv laver, er indtænkt i fortællingen. Hæng figurer og egne produktioner/billeder op, som 
de kommer i fortællingen, for at visualisere historiens handlingsforløb. 

Praktisk forberedelse
Print og klip figurerne ud og gør dem klar til ophæng. 

• Figurerne er lavet, så de kan klippes hele vejen rundt i kanten, hvorefter de kan bøjes, der hvor de to spejlvendte figurer 
   møder  hinanden. På den måde er der noget på både forsiden og bagsiden.

• Hæng et stykke tykt snor/sejlgarn op fx i vinduet. På snoren sættes fortællingens figurer og egne kreationer løbende op 
   fx med klemmer eller sytråd. I kan selvfølgelig også hænge jeres fortælling og jeres figurer op andre steder. 

• I kan også tage billeder af jeres aktiviteter, så I kan printe billederne og hænge dem op som en del af “handlingsoversigten”. 

Oversigt over elementer til 
handlingsforløbet
Kapitel 1-5
Kapitel 1: Billede 1 “Skov”
Kapitel 2: Billede 2 “Cirkushund”
Kapitel 3: Billede 3 “Cirkusvogn” + Billede 4 “Skabelon til Cirkusvogn”
Kapitel 4: (Tal/vis de cirkusvogne børnene lavede i går)
Kapitel 5: Billede 5 “Cirkustrolden”

Kapitel 6-10
Kapitel 6: Billede 6 “Brøleaben Bimse”
Kapitel 7: Billede 7 “Den gamle Cirkusbjørn”
Kapitel 8: Billede 8 “Cirkusklovnen Fjolle”
Kapitel 9: Billede 9 ”Skabelon Julekager”
Kapitel 10: Billede 10 “Søløven Sigurd”

Kapitel 11-15
Kapitel 11: Billede 11 “Cirkushesten Hannibal”
Kapitel 12: Billede 12 “Tusindbenet Tue”
Kapitel 13: Billede 13 “Hanen”
Kapitel 14: Billede 14 “Cirkustelt”
Kapitel 15: Billede 15 ”Skabelon af grankogler”



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 velvære. Når børn bevæger sig og tumler, styrker de deres motoriske kompetencer, som balance, koordination og 
kropskontrol, og oplever samtidig øget trivsel, selvtillid og livsglæde. 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 udvik-
ling, og derfor inviterer Børneulykkesfonden og Nordea-fonden alle til at sætte gang i legen og hoppe ombord på Tumlekarava-
nen sammen! Vi er sikre på, det bliver sjovt.

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 udar-
bejdet 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


