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Daglig dosis af fysisk og
social aktivitet, træning,
indlæring og bevægelse

Vi kan, vi vil,
vi tør og vi gør!
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MOTORIK SPROG I BEVÆGELSE LEGE, DER STIMULERER OG KILDRE SANSERNE NYE LEGE YOGA
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INDSKOLING

      

HELT SPECIFIKT PRÆSENTERER VI DAGLIG DOSIS AF FYSISK OG 

SOCIAL AKTIVITET, TRÆNING, INDLÆRING OG BEVÆGELSE 

TIL INDSKOLINGEN

HVAD ER DAGLIG DOSIS
 TIL INDSKOLINGEN?

Materialet består af gode og holdbare aktiviteter, 
der over fx 3 måneder giver facilitering og stillad-
sering til eleverne på to planer; dels i opbygning 
af kropslige kompetencer og dels til udbygning af 
relationer og kommunikation mellem elever. 

Adfærd og samvær er knyttet til et ønske om sam-
skabelse eller integration mellem kropslige, verbale 
og sociale tegn og sproglige udtryk.
Gentagelsesmønstret over flere uger sikrer, at 
oplevelser for børnene flytter og udvikler sig til 
erfaringer og færdigheder. 
At kunne noget og at blive gyldig deltager i en ak-
tivitet kan bidrage med følelsen af på samme tid at 
blive både mere “kropsklog” og social kompetent. 

Aktiviteterne kan med fordel planlægges, så ud-
byttet for eleverne ikke kun knyttes til en lokation, 
men udnytter og opbygger trivsel i de oplagte
 skole-zoner, som børnene færdes i. Uanset om det 
er aktiviteten eller det er vind og vejr, der bestem-

mer rammen, så er det oplagt at inddrage mindst 
tre lokaliteter; klasselokalet, udeområder og selv-
følgelig gangarealer og mellemrum.

Dagens aktivitet er tænkt ind i et mønster med 
dels en rød tråd og en gentagelse på 3. eller 4. Den 
første gang lærer man rammer og aktivitetens spe-
cifikke dele, næste gang kan deltagerne skaffe sig 
overskud til at spille med på både dele og helhed 
og dermed kan de udtrykke sig som sociale delta-
gere, foretage valg og tage initiativer. Tredje gang 
kan fokus samles om kropslige detaljer og særlige 
delikate “moves” og aspekter af netop denne akti-
vitet. Den sidste gang kan skabe en god oplevelse 
af at være blandt kompetente deltagere og samtidig 
opleve selv at være en kompetent deltager. Det kan 
bekræfte og berige den enkelte deltager med, at vi 
sammen kan skabe koncentreret energi og motiva-
tion. Dermed er der grundlag for kropslig kvalifice-
ring af den enkelte deltager. 
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• Daglig dosis af fysisk og social aktivitet, 
træning, indlæring og bevægelse

• 20 forskellige bud på bevægelse
• Mandag fokus på Motorik
• Tirsdag fokus på  Sprog i bevægelse
• Onsdag fokus på Lege, der stimulerer og 

kildre sanserne
• Torsdag fokus på Nye lege
• Fredag fokus på  Yoga

• Givtige gentagelser
• Samme struktur
• Oplagt at lege lidt med at tilpasse og   

udvikle aktiviteterne i klassen – innova-
tivt/medskabende

• Flotte animationer
• ATIB-plakat med QR-koder
• Børnene læser instruktionerne både 

visuelt og tekstmæssigt
• Alle aktiviteter beskrevet trin for trin

KOMPLET PROGRAM

I første uge starter klassen et forløb med givtige gentagelser, som fortsætter over 
4 uger eller måske endda 3 måneder. Hver dag gennem alle uger øver, leger og 

udvikler klassen på de aktiviteter, som I begynder på i den første uge af forløbet. Derved 
kan I opleve, hvor meget bedre I bliver til at udføre bevægelser, samarbejde med klasse- 

kammerater og komme med gode ideer til ændringer af aktiviteter og lege-regler. 
Ugen er delt op i en motorik-dag, en sprog i bevægelses dag, en dag der stimulerer og

kildrer sanserne, en lege dag og til sidst en yoga-dag.
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Ti r s dag  -  S P RO G  I  BE V Æ GE L S E

Tirsdag i første uge er en dag med særlig opmærksomhed 
på sprog i bevægelse. Vi bruger Ronja Røverdatter (SEBAS-
TIANs CD) og hendes Pruttesang. Det vigtige er på samme 
tid at indgå i et lille koreografi og samtidig synge med og 
lære ordene i sangen. Til hvert vers er der et kort, som I kan 
se på undervejs i processen med at lære trin og sangtekst. 
Kortene ligger i ATIB-tasken. Til sidst er det meningen, at 
I slet ikke behøver at tænke over trin og tekst, men lade 
kroppen følge musikken og lade kroppen styre dig. Hovedet 

kan holde hel t fri til at mærke stemninger i musikken og 
opleve de andre i klassen. 
Tilbage til Pruttesangen. Det er en løssluppen sang om at 
prutte. Der er 3 vers, og for hvert vers er der nye bevæ-
gelser at lære. Selvfølgelig er omkvædet det samme, og 
omkvædet med bevægelser er et godt sted 
at starte. I stiller op i en kreds/cirkel, og 
måske holder I hinanden i hænderne. På 
med musikken og så er I klar.

Ma ndag  -  MOTORIK

Første dag hopper vi direkte ud i at sætte fokus på motorik 
ved at snurre og dreje.
I et meget betydningsfuldt Rumtræningscenter SpaceX 
træner astronauterne i at rotere og dreje rundt, fordi 
der ikke er den samme tyngdekraft ude i rummet. Astro-
nauterne skal fx lære at bevæge sig vægtløs i deres raket, 
samtidig med at de skal kunne løse opgaver eller spise og 
drikke. I dette center er der opbygget en træningsbane i 
trin, som bliver sværere og sværere. 
Trin 1: Du stiller dig op ad en væg og ruller rundt med 
kontakt til væggen. Bemærk at der er kontakt ved skulder, 
numse og knæ. 
Trin 2: Du lægger dig på maven og ruller om på ryggen. 

Derefter ruller du tilbage og gentager flere gange indtil du 
kan udføre bevægelsen uden at skubbe fra med arme eller 
ben. 
Trin 3: Du placerer dig på ryggen. Knæene trækker du op til 
næsen og du vipper frem og tilbage, indtil du kan komme 
helt op på hug. 
Trin 4: Du finder sammen med en makker og du lægger dig 
udstrakt med armene langs siden. Din makker ruller dig 3 
meter frem og tilbage, mens du er helt spændt. Derefter 
bytter i roller. 

VI KAN, VI VIL, VI TØR OG VI GØR – ER 4 GODE STATEMENT I ET 

KVALIFICERET BEVÆGELSESKULTUR

UGE #1 
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Fr edag   -  YO G A

Fredag i den første uge er en fin start på børne-yoga, 
hvor I til sidst også laver par-yoga og yoga-akrobatik. Det 
første trin er at lære 5 kendte stillinger eller øvelser, som 
er velkendte i yoga fx. hund, frø eller kat. Aktiviteten må 
foregå i en stemning af ro, og hver elev arbejder på deres 
egen yoga- måtte. Udover bevægelsen er 
åndedræt og mindfulness en kvalitet ved 
aktiviteten.

Ons dag  -  S A NS E S T IM U LE RING

Tor s dag  -  N Y E  LEGE

Torsdag i første uge er en dag afsat til at lære en ny leg. Vi 
foreslår at det bliver Sten-Saks-Papir, fordi I kan lege videre i 
frikvarterer eller bruge legen som en “brain breaks” i de andre 
timer. Banen til legen består af en række af hulahopringe, der 
ligger som en slange. Hvis I ikke synes, I har hulahopringe 
nok, kan I tegne de resterende cirkler med kridt. Eleverne 
fordeler sig med halvdelen i hver sin ende af slangen, hvo-
refter den første elev i hver ende hopper fremad i slangen. 
Der, hvor de to klassekammerater mødes, laver de sten, saks, 
papir. 
Selve aktiviteten og dens regler er forklaret og vist på 
A-sports Idébank, men det er endnu nemmere at åbne QR- 
koden på ATIB-plakaten. Når I åbner den, ser I en animation 
eller video af aktiviteten, der tydelig viser, hvordan I gør.

Onsdag i første uge er afsat til lege, der stimulerer og 
kildrer dine sanser. Legen hedder Stjernestund med sanse-
bold og I arbejder sammen to og to. Mens den ene ligger på 
en måtte triller den anden bolden rundt på makkerens krop 
på netop den måde, som læreren/pædagogen beskriver 
fra start til slut. Der er flere ideer, når I scanner QR- koden 
på klassens plakat. Den første gang skal I først og frem-
mest lære, hvor bolden triller og masserer på makkerens 
krop. Selve aktiviteten er forklaret og vist på A-sports 
Idébank, men det er endnu nemmere at åbne QR- koden 
på ATIB-plakaten. Når I åbner den, ser I en animation eller 
video af aktiviteten, der tydelig viser, hvordan I gør.
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Ti r s dag  -  S P RO G  I  BE V Æ GE L S E

Tirsdag i uge 2 er med fokus på sprog i bevægelse. I 
fortsætter med Ronja Røverdatter og hendes Prutte-
sang. Måske er I allerede klar til danse hele dansen, 
hvor I selv synger med. Det er afgørende at tillægge 
stor opmærksomhed på timing, præcision, pauser, 
dramatik og selvfølgelig store og ekspressive bevæ-
gelser. Er der overskud, er det en god 
ide at bruge øjenbevægelser, ansigt-
sudtryk og kontakt mellem danserne
 til at skabe et seværdig og samtidig 
fælles øvet dans.

Ma ndag  -  MOTORIK

Mandag i uge 2 har vi fokus på at kravle. 
I et meget betydningsfuldt Rumtræningscenter 
SpaceX træner astronauterne i at kravle, fordi der er 
forfærdelig snæver plads i rumkapsler og raketter. 
Astronauterne skal fx lære at bevæge sig smidigt og 
med god balance, samtidig med at de skal kunne løse 
svære opgaver. I dette center er der opbygget en 
træningsbane i trin, som bliver sværere og sværere. 
Trin 1: Du stiller dig på alle fire og kravler så langt 
frem som muligt, men kun med armene. Derefter 
kravler du på knæene frem til hænderne. Du gentager 
dette 5 gange. 
Trin 2: Du stiller dig denne gang på alle fire, men uden 
at have knæene på gulvet, men på tåspidser og med 

numsen højt. Du kravler så langt frem du kan med 
vægt på armene og derefter kravler du på tåspidser 
frem til hænderne. Du gentager dette 5 gange. 
Trin 3: Du stiller dig med hænder og fødder på gulvet, 
men med strakte knæ og numsen højt. Du kravler 
så langt frem du kan med hænderne og derefter 
kravler du frem på strakte ben til du når hænderne. 
Husk at kigge ned i gulvet. Du skal forsøge at kravle 
tilsammen ca. 3 meter. Det er lidt sværere, hvis du 
også prøver at kravle samtidig med at 
du kigger frem i rumkapslen, mens du 
kravler.           

BØRN LÆRER ALLERMEST, NÅR DE IKKE SIDDER HELT STILLE – 

I FOR LANG TID

UGE #2
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Fr edag   -  YO G A

Fredag i uge 2 er en yoga-dag fuld af stemning og ro. 
I repeterer stillinger fra den første uge, men derefter 
supplerer I med endnu 5 kendte stillinger, og desuden 
forsøger I at lave en rækkefølge. Med en koncentreret 
energi glider I langsomt fra den ene stilling til den 
næste. Opgaven er så vidt mulig at hvile med ophøjet ro 
i egen krop og i dyb mindfulness. Det kan hjælpe flere 
af jer, at høre musik, der ikke har puls og ikke presser 
tempoet. Men musikken kan netop hjælper hver enkelt 
med at vende opmærksomhed indad og mærke krop-
pens egen energi, ro, åndedræt og lave puls. 

Ons dag  -  S A NS E S T IM U LE RING

Tor s dag  -  N Y E  LEGE

Torsdag i uge 2 er lege-dag og i denne uge er Sudoku 
på plakaten. I kan lege Sudoku som en stafet, hvor 
eleverne på små hold laver farve-sudoku på en plade, 
som de løber frem og tilbage til. Både plader og anima-
tion af aktiviteten finder I på A-sports Idébank. Lettest 
er det at åbne QR- koden på ATIB-plakaten. Når I 
åbner den, ser I en animation eller video af aktiviteten, 
der tydelig viser, hvordan I gør. Husk at printe pladerne 
inden I starter.

Onsdag i uge 2 er afsat til træning i sanseaktivitet. 
Vi leger Blindebuk og denne gang fjerner vi jeres syn 
ved at tildække øjnene. I skiftes til at have bind for 
øjnene. Den, der har bind for øjnene, træner hårdt i 
ny sanseintegration. Enkelte børn kan blive lidt svimle 
indtil I er mere trænet, og til at vestibulærsansen er 
bedre trænet. Sker det, kan I markere og få hjælp fra 
en voksen. Det kan være en god ide at træne i mindre 
tidsintervaller. Udover sanseintegration kan enkelte 
børn være utrygge, men det er vigtig i klassen at aftale, 

hvordan man må bevæge sig rundt, og hvordan I i 
fællesskab skaber en stemning, så alle kan have tillid til 
legen.
Selve aktiviteten er forklaret og vist på A-sports 
Idébank, men det er endnu nemmere at åbne QR- 
koden på ATIB-plakaten. Når I åbner den, 
ser I en animation eller video af aktivi-
teten, der tydelig viser, hvordan I gør. 
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Ti r s dag  -  S P RO G  I  BE V Æ GE L S E

Tirsdag i uge 3 er sprog-dag. Denne gang er ak-
tiviteten uden musik, men med fokus på at følge 
instruktioner i ord, der er lavet som et langt rim. Til 
sidst slutter rimet med en fælles fangeleg for alle i 
klassen. 
Instruktionen er indfældet i Mig og
min krop remsen.

Ma ndag  -  MOTORIK

Mandag i uge 3 er motorikdag med fokus på at kaste/
gribe. I et meget betydningsfuldt Rumtræningscenter 
SpaceX træner astronauterne i at gribe, fordi der 
ikke er den samme tyngdekraft ude i rummet. Astro-
nauterne skal fx lære at time og gribe de svævende 
ting i deres raket. De skal lære at registrere hvad der 
er op/ned og højre eller venstre. I dette center er der 
opbygget en træningsbane i trin, som bliver sværere 
og sværere. 
Trin 1: Du står med ryggen til din makker med en 
bold i hænderne. I afleverer bolden til hinanden 
skiftevis mellem benene og over hovedet. I skal holde 
med begge hænder om bolden. I skal aflevere bolde 
mindst 7-10 gange. 

Trin 2:  Du og din makker står med ryggen til hinan-
den. Du fører bolden med begge hænder til venstre 
til din makker, der modtager og han fortsætter foran 
kroppen og bolden videre rundt til venstre til dig, der 
drejer for at modtage bolden. I skal lave bevægelsen 
7-10 gange og derefter den modsatte vej rundt - altså 
aflevere til højre side. 
Trin 3: I står på samme måde som i trin 2, men I fører 
bolden rundt i et otte-tal. Den ene af jer drejer til ven-
stre den anden til højre. Husk at holde god kontakt til 
underlaget med begge fødder, spredte 
ben og let bøjede knæ. I må ikke trippe 
med med fødderne i drejningen, men 
netop rotere i rygsøjlen.

HVAD MAN HAR I BENENE, DET FÅR MAN OGSÅ I HOVEDET

UGE #3 
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Fr edag   -  YO G A

Fredag i uge 3 er som i de andre uger forbeholdt 
mindfulness og ro. I kender allerede 10 relevante yo-
ga-stillinger at arbejde med. Derfor går I et skridt videre 
og arbejder med at modellere stillinger og positioner på 
hinanden. I er sammen tre og tre, og på skift trækker I 
et kort, som viser yoga-stillingen. De to elever, der har 
trukket kortet samarbejder om at modellere den tredje 
person. Den tredje person har til opgave at navngive 
den yoga-stilling, som han/hun befinder sig i.   

Ons dag  -  S A NS E S T IM U LE RING

Tor s dag  -  N Y E  LEGE

Torsdag i uge 3 er igen en lege-dag og denne torsdag 
er reserveret til Dyrepasseløbet. Dyrepasserløbet er en 
kombination af leg, spil og læring. I skal spore og finde 
dyr i terrænet, fordi de er sluppet ud af deres bure i 
Zoologisk Have. 
Aktiviteten og dens regler er forklaret og vist på 
A-sports Idébank, men det er endnu nemmere at åbne 
QR- koden på ATIB-plakaten. Når I åbner den, ser I en 
animation eller video af aktiviteten, der 
tydelig viser, hvordan I gør.

Onsdag i uge 3 er som i de andre uger en dag med 
opmærksom på sanseintegration. Kims leg er kendt 
gennem hundreder af år, men I kan skabe jeres egen 
version. Aktiviteten og dens regler er forklaret og vist 
på A-sports Idébank, men det er endnu nemmere at 
åbne QR- koden på ATIB-plakaten. Når I åbner den, 
ser I en animation eller video af aktiviteten, der tydelig 
viser, hvordan I gør. 

Hvis I i klassen ikke har en tastatur-måtte, kan I gøre to 
ting. Enten bruger I markeringsbrikker med bogstaver 
eller I vælger at tegne jeres egen tastaturmåtte med 
tegnekridt.

9
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Ti r s dag  -  S P RO G  I  BE V Æ GE L S E

Tirsdag i uge 4 er igen sprogdag. Denne gang skal I tælle 
i sangen på det helt rigtige tidspunkt eller synge med på 
sangen Kåde Små Gedekid samtidig med, at I hopper rundt. 
Selve aktiviteten er forklaret og vist på A-sports Idebank, 
men det er endnu nemmere at åbne QR- koden på 
ATIB-plakaten. Når I åbner den, ser I en animation eller vid-
eo af aktiviteten, der tydelig viser, hvordan I gør. Aktiviteten 
er fra konceptet Leg dig glad. Det er meningen at musikken 
spiller, mens I ser med på storskærm. I er samtidig bl.a. kåde 
små gedekid, der hopper i praksis på det frie gulvareal. 

Ma ndag  -  MOTORIK

Den 4. mandag er en dag med opmærksomhed på motorik. 
Denne gang gør vi os særlig kompetente til at hoppe. Sam-
men med Lise fra Tigertræning kaster I jer ud i Leg dig glad 
- Hoppe og Springe. Der er musik til aktiviteten, og både 
musik og instruktion finder I på A-sports Idébank. Endnu 
nemmere er det at åbne QR- koden på ATIB-plakaten. Når
I åbner den, ser I en animation eller video af aktiviteten, 
der tydelig viser, hvordan I gør. 

MAN BLIVER GLAD, NÅR MAN RØRER SIG – OG MAN BLIVER ENDNU 

MERE GLAD, NÅR MAN RØRER SIG SAMMEN MED ANDRE. SÅ HVIS 

MAN GÅR OG ER TRIST, SÅ ER DET BEDSTE, MAN KAN GØRE, AT KOM-

ME UD OG RØRE SIG SAMMEN MED ANDRE. DET SKABER FÆLLESSKAB

CITAT FRA BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTER PERNILLE ROSENKRANTZ THEIL

UGE #4

”
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Fr edag   -  YO G A

Fredag i uge 4 er yoga og i denne uge, når I frem til 
stole-yoga. Yoga kræver ikke en masse plads, og i stedet for 
yoga-måtter kan I bruge borde og stole. 
Husk at klikke ind på Idébanken og se aktiviteten, der 
tydelig viser yogastillingerne.
Men det er endnu nemmere at åbne QR-
 koden på ATIB-plakaten.    

Ons dag  -  S A NS E S T IM U LE RING

Tor s dag  -  N Y E  LEGE

Torsdag i uge 4 er legedag og I skal lære Leg med terning. I er 
sammen i små grupper på 3-4, og I bevæger jer rundt sam-
men ved at holde fast i den samme hulahopring. Undervejs 
og ved stop i musikken fanger I en terning, og terningen guid-
er jer til den bevægelse, som I skal udføre i den lille gruppe.
Selve aktiviteten og dens regler er forklaret og vist på 
A-sports Idébank, men det er endnu nemmere at åbne QR- 
koden på ATIB-plakaten. Når I åbner den, ser 
I en animation eller video af aktiviteten, der 
tydelig viser, hvordan I gør. 

Onsdag i uge 4 har opmærksomhed på sanseintegration. Vi 
danser Stopdans med skamler eller med stole, måtter eller 
andre afmærkninger, der markerer en base.  
Selve aktiviteten og dens regler er forklaret og vist på 
A-sports Idébank, men det er endnu nemmere at åbne 
QR- koden på ATIB-plakaten. Når I åbner den, ser I en ani-
mation eller video af aktiviteten, der 
tydelig viser, hvordan I gør. 
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I denne folder er der redegjort for aktiviteterne til den første måned i Daglig 
dosis af fysisk og social aktivitet, træning, indlæring og bevægelse.

De mange forskellige bud på bevægelse og alle 20 forslag er nemme at få 
overblik over, og de bliver nemt animeret for jer via QR-koder på den

tilhørende plakat. QR- koderne åbner sig med QR-reader. Det kan give god 
mening at begive sig ind i den næste måned med samme struktur, med de 

samme aktiviteter og med de samme rekvisitter. 
Instruktions-faserne bliver kortere, og til gengæld er det oplagt at lege lidt 
med at tilpasse og udvikle aktiviteterne, så de netop passer til jeres klasse. 

I de første uger er der rigelig nyt at kende, men med tiden er det helt oplagt 
at inddrage faglig læsning på den måde, at børnene selv læser instruktionerne 

både visuelt og tekst-mæssigt. Alle aktiviteter er 
beskrevet trin for trin, og dermed nemme at afkode step by step 

samtidig med at børnene afprøver instruktionen i fysisk kropslig praksis. 

Ring på 97 51 07 17

Skriv til atib@a-sport.dk

Har du brug for hjælp, er du altid 
velkommen til at kontakte os.

KONTAKT OS

KOMPLET PROGRAM


