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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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ONSDAG TORSDAG

MELLEMTRIN

HELT SPECIFIKT PRÆSENTERER VI DAGLIG DOSIS AF FYSISK OG 

SOCIAL AKTIVITET, TRÆNING, INDLÆRING OG BEVÆGELSE 

TIL MELLEMTRINNET

HVAD ER DAGLIG DOSIS
 TIL MELLEMTRINNET?

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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KOMPLET PROGRAM

Mandag 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 stafet-dag, en hoppe dag, en jonglerings-dag, en dag med bolde i fokus 
og til sidst en yoga-dag. 

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

• 20 forskellige bud på bevægelse
• Mandag Stafet-dag
• Tirsdag Hoppe-dag
• Onsdag Bolde i fokus
• Torsdag Jonglerings-dag 
• Fredag Yoga-dag
• Givtige gentagelser

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

udvikle aktiviteterne til klassen – innova-
tion/medskabende

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

visuelt og tekstmæssigt
• Alle aktiviteter beskrevet trin for trin
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Ti r s dag  -  HOP P E- DA G

Tirsdag i første uge er organiseret hop. I sin enkle form 
hopper man alene med sjippetov eller 3 og 3, hvor de to 
svinger tovet frem og tilbage, mens den 3. elev forsøger at 
time tov og hop. Selve aktiviteten Sjippe-Langreb 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. 

Ma ndag  -  S TA FE T- DA G

Mandag i første uge hopper vi ud i at spille Kryds og bolle, 
men med kroppen som vigtigste aktør. Kryds og bolle i sin 
enkleste form består i, at klassen deler sig ind i hold med 
ca. tre-fire på hvert hold. Holdene dyster i en stafet mod 
hinanden to og to enten til et stort kryds og bolle sted eller 
ved fx 3 mindre kryds og bolle steder. Stedet består af 9 
hulahopringe og ønsker I 3 spillesteder, er det nemt at øge 
antallet af spillesteder ved at tegne cirkler med kridt. 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 af 
aktiviteten, der tydelig viser, hvordan I gør. 

UGE #1

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

KVALIFICERET BEVÆGELSESKULTUR
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Ti r s dag  -  HOP P E- DA G Fr edag   -  YO G A - DA G

Fredag i den første uge er en fin start på 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 katten. Aktiviteten må foregå i en 
stemning af ro og hver elev på deres egen måtte. Udover 
bevægelsen er åndedræt og mindfulness en 
kvalitet ved aktiviteten.  

Ons dag  -  BOLDE I FOKUS

Tor s dag  -  J ONGLE RINGS - DA G

Torsdag i første uge er afsat til det første trin på vejen til at 
koncentrere sig og Jonglere med tre bolde. 
Hver elev begynder med én bold/et tørklæde og lærer 
hånd-øje-koordination, at bruge begge hænder og holde de 
rigtige cirkelbevægelser med hænderne. 
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 foregår uden for klassen, hvor bolde er 
i centrum. Klassen spiller Rundt om bordet på et optegnet 
bordtennisbord på underlaget. For at få mere bevægelse i 
spillet er det en god ide at opdele klassen i mindre hold og 
tegne flere borde. Det kan fint lade sig gøre med 4-6 delta- 
gere ved hvert bord. 
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. 
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Ti r s dag  -  HOP P E- DA G

Tirsdag i uge 2 er fortsat at hoppe, men denne gang 
hopper I i elastik, hvor to elever holder Trylle-elas-
tikken om benene, mens de andre hopper mønstre i, 
med og over elastikken. Det er nemt at opdele klas-
sen i tre eller flere små grupper, så længe I har plads 
til at løbe eller gå rundt om de to stående personer. I 
kan selv finde forskellige måde at bruge elastikken på 
samtidig med de små hop. Fx. kan man tage den ene 
elastik med over med fødderne samtidig med at man 
hopper. Dermed krydser de to elastik-linjer hinanden. 
Legen kan udvikle sig ved, at den ene viser og de 

andre skal kopiere, hvilke hop, der bliver fundet på. 
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. 

Ma ndag  -  S TA FE T- DA G

Mandag i uge 2 handler om en Sudoku-stafet, hvor 
eleverne på små hold laver farve-sudoku på en plade, 
de løber frem og tilbage til. Både plader og animation 
af aktiviteten finder I på A-sports Idébank. 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. 
Husk at printe sudoku- plader inden start. 

UGE #2

BØRN LÆRER ALLERMEST, NÅR DE IKKE SIDDER HELT STILLE – 

I FOR LANG TID
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Fr edag   -  YO G A - DA G

Fredag, uge 2 er yoga-dag. I denne uge repeterer I 
yoga- stillingerne fra den første uge, men derefter 
supplerer I med endnu 5 kendte stillinger. Desuden 
forsøger I at lave en rækkefølge. Med en koncentreret 
energi glider I langsomt fra den ene stilling til den 
næste og hviler med ophøjet ro i egen krop og i dyb 
mindfuldness. Det kan hjælpe flere af jer at høre musik, 
der ikke har puls og ikke presser, men netop hjælper 
hver enkelt med at vende opmærksomhed indad og 
mærke kroppens egen energi, ro, åndedræt og lave 
puls.

Ons dag  -  BOLDE  I  FOKUS

Tor s dag  -  J ONGLE RINGS - DA G

Torsdag i uge 2 er jonglerings-dag. I er kommet til del 
2, Jonglering med tre bolde, hvor man tager endnu en 
bold med ind i træningen.
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 2 har Ostespillet på banen. I denne uge 
spiller man ikke kun frem og tilbage fra bordenderne, 
som i uge 1. Nu spiller man i en firkant eller i en cirkel, 
der er delt i fire dele. Hvert felt har en forsvarer, og 
retningen for angreb er nu aktuelt rettet mod tre 
forskellige målfelter. Teknisk færdigheder med at studse 
og modtage bolden er det samme som i sidste uge, men 
organisation og orientering er mere kompleks. 

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. 
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Ti r s dag  -  HOP P E- DA G

Tirsdag i uge 3 kaster vi jer ud i den store udfordring 
at hoppe og Sjippe i langreb. Flere af eleverne har 
styr på de tekniske færdigheder, men det er vigtigt 
at differentiere aktiviteten, så alle kan træne fra den 
nærmeste udviklingszone. Mens flere glad kaster sig 
ud i at løbe ind og hoppe, mens tovet svinger, så har 
andre brug for at stå ved lang-rebet og hoppe, mens 
to ‘svingere’ bare svinger tovet fra side til side. Alle 
udgaver er nøje beskrevet via animationer ved at 
åbne QR-koden på plakaten.
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. 

Ma ndag  -  S TA FE T- DA G

Mandag i uge 3 er der igen stafet på planen, og denne 
gang er det Mastermind. 
Klassen deler sig op i små hold med ca. 5 elever på 
hvert hold. Der er brug for et lille skjul og 5 farvede 
aktivitetsringe til hvert hold. Det lille skjul klares nemt 
ved at vippe et bord ned på siden, og derefter arran-
gere ringene i det mønster, som de andre fra holdet 
skal gætte. 
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. 

UGE #3 

HVAD MAN HAR I BENENE, DET FÅR MAN OGSÅ I HOVEDET
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Fr edag   -  YO G A - DA G

Fredag i uge 3 har I allerede 10 relevante yoga-stillinger 
at arbejde med. Derfor går I et skridt videre og arbejde 
med at modellere stillinger og positioner på hinanden. I 
er sammen tre og tre, og på skift trækker i et kort, som 
viser stillingen. De to elever, der har trukket kortet med 
yogastillingen, samarbejder om at modellere den tredje 
person. Den tredje person har til opgave 
at navngive den yoga-stilling, som ved-
kommende befinder sig i. 

Ons dag  -  BOLDE  I  FOKUS

Tor s dag  -  J ONGLE RINGS - DA G

Torsdag i uge 3 fortsætter I jonglerings-kunsten, og i 
dag skal I have den tredje bold eller tørklæde med ind i 
aktiviteten Jonglering med tre bolde - del 3.
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 3 er bolddag. I husker Rundt om bordet 
fra den første uge og denne gang arrangerer I jer ved 
3 borde ved siden af hinanden. Det første bord er 
guldbordet, og de andre henholdsvis sølv- og bronze 
bordet. Når aktiviteten starter er I fordelt med lige antal 
ved hvert bord, men når man udgår fra guldbordet, 
stiller man sig ind i køen ved sølvbordet og spiller og 
løber med der. Går man ud ved sølvbordet overgår man 
til bronzebordet og der fortsætter man i et spil, hvor der 

efterhånden bliver flere og flere spillere. Først når der 
er fundet en vinder ved guldbordet kan alle starte forfra 
med at fordele sig ved de tre borde. De spillere, der har 
klaret at overleve ved sølvbordet får nu lov at starte ved 
guldbordet og tilsvarende gælder det for 
bronzebordet. Man kan også afvikle den 
lille turnering i runder på tid. I må som 
deltagere være med til at afgøre, hvilke 
regler I til sidst vælger at spille efter.

9
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Ti r s dag  -  HOP P E- DA G

Tirsdag i uge 4 er I tilbage til forfinelse af evnen til at 
hoppe. I skal lege den nye udvikling af Sten-Saks-Papir. I 
placerer hulahopringene i en bane som en slange. Hvis I 
ikke synes, I har hulahopringe nok, kan I tegne de rester-
ende cirkler med kridt. Eleverne fordeler sig med halvdelen 
i hver sin ende af slangen, hvorefter den første deltager i 
hver ende hopper frem ad i slangebanen. Der, hvor de to 

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 aktivi-
teten, der tydelig viser, hvordan I gør.

Ma ndag  -  S TA FE T- DA G

Mandag i uge 4 har I stafetten RubiksCube i bevægelse 
på planen. Der er opstillet 9 kegler i 3 farver, og holdets 
opgave er at placere de 9 farver i tre ensfarvede linjer. 
Denne gang er det ikke to hold mod hinanden, men alle 
hold mod hinanden, og i løbet af aktiviteten må I løbe jer 
til en rangorden af 1. hold, 2. hold, 3. hold m. m. Opgaven 
hænger sammen med jeres evne til at udtænke den fælles 
plan, samarbejde og løbe for hinanden. 
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. 

UGE #4

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

”
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Fr edag   -  YO G A - DA G

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  -  BOLDE  I  FOKUS

Tor s dag  -  J ONGLE RINGS - DA G

Torsdag i uge 4 er Show-off jonglerings-dag og hvis enkelte 
af eleverne nu virkelig kan jonglere med tre bolde (eller tre 
tørklæder) er det oplagt at gå videre ad mindst to forskellige 
veje. På den ene vej er det opgaven at jonglere med to bolde, 
og så få kastet - mildt kastet - en bold som den tredje bold. 
Derefter jonglere man videre med alle tre bolde. Lidt nem-
mere er det at aflevere en bold kontrolleret, og så jonglere 
videre med de to bolde. 
På den mere kunstneriske vej træner du jonglering til et 
højere niveau. Du jonglerer en af de tre bolde under et bøjet 
ben og fortsætter så igen med at jonglere alle tre bolde. Vi 
har set elever jonglere, tabe en bold med vilje, tæmme den 
på foden, mens hun/han fortsætter med de to andre bolde. 
Enkelte kan så vippe den tredje bold tilbage i jongleringen. 
Det er lidt nemmere at brilliere ved at jonglere og dreje 

rundt - gå frem eller i det hele taget bevæge sig frit rundt 
efter en form. Denne kunst udøver man samtidig med at man 
jonglerer med det antal, som man magter at holde i bevæ-
gelse; 2, 3 eller måske 4 genstande. I øvrigt er det selvfølgelig 
nemmest at jonglere med risbolde, der passer til ens egne 
hænder og med den rigtige vægt. Men hvis I mestrer alle 
trinene i animationerne fra Idebanken, kan I også jonglere 
videre med andre ting, lette, tunge, større eller mindre ting. 
Det er sjovt at jonglere efter temaer, fx ting fra køkkenet; æg, 
æbler eller løg. Ligeledes kan man jonglere med ting fra en 
slikbutik eller bare de ting, der lige er ved hånden; viskelæder, 
papirbolde, lysbolde. Det er nemmere, hvis I gør boldene 
lidt tungere med elefant-snot eller ved at putte en eller flere 
mønter ind i boldene. 

Onsdag i uge 4 er en dag med en udvikling af det kendte spil, 
Ostespil, fra alle skolegårde. Nogle steder kalder man det fir-
kant, andre steder ost, men i denne udgave deltager der ikke 
4 spillere. Der er nu 8 elever af gangen i samme bane. Derfor 
kalder vi det 8-Mands Ostespil. 
Der er et utal af varianter af regler til både firkant og 8-mands 
ostespil. Det afgørende er, at I finder frem til i fællesskab at 
spille efter de netop fælles aftalte regler. Ind imellem kan I 
stoppe op og ændre på enkelte regler for at gøre spillet bedre 

netop for jeres klasse. 
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.
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Ring på 97 51 07 17

Skriv til atib@a-sport.dk

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

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. 

KOMPLET PROGRAM


