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Velkommen til VERDENS AKTIVITETSDAG 

Som leder i verdens helseorganisasjon (WHO) sørget Gro Harlem Brundtland i 2003 
for at Verdens aktivitetsdag 10. mai ble etablert. Det internasjonale navnet er «Move for 
Health». Målet med dagen er å rette oppmerksomhet mot fysisk aktivitet som kilde til 
glede og overskudd, helsegevinstene ved fysisk aktivitet og aktivitet som forebygging av 
livsstilssykdommer. Norge er ett av mange land som markerer denne dagen. Bli med på 
å gjøre verdens aktivitetsdag til en morsom, bevegelsesglad og inspirerende tradisjon for 
store og små! 
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Læringsverkstedet Idrettsbarnehage ønsker å spre 
bevegelsesglede til barn og ansatte i alle barnehager. 
Derfor har vi laget dette heftet som DERE kan bruke 
i egen barnehage. Lekene kan gjøres med store og 
små, ute og inne!

Aktivitetsheftet er delt opp er tre deler; 
OPPVARMNING, AKTIVITETER OG AVSPENNING. 
Grunnen til vi har valgt å ha flere forskjellige alternativer er 
at dere kan velge sammen med barna, hvilke aktiviteter 
dere skal gjøre. Aktivitetene er bygget opp med navn, 
hvilket utstyr det trengs for å gjøre øvelsen, en beskrivelse 
av aktiviteten samt eventuelle tips til hvordan aktiviteten 
kan endres.    

Hvorfor fysisk aktivitet? 
Mennesker er skapt til å være i bevegelse, og det er en 
vesentlig del av det å være et menneske. Barn har et 
behov for å mestre sin egen kropp og de bevegelsene 
som trengs for å mestre livet og verden. For at barn skal 
utvikle en god helse med normal og god vekst er de 
avhengige av regelmessig fysisk aktivitet. Forskning viser 
sammenheng mellom barns motoriske utvikling, og blant 
annet sosial kompetanse, selvoppfatning, språk, lese- 
og skriveferdigheter, konsentrasjon og andre kognitive 
ferdigheter. 

Grunnlaget for vaner bestående av fysisk aktivitet 
dannes i de tidlige barneårene, og varierte og allsidige 
erfaringer med kroppsbevegelser gir barn naturlig styrke, 
bevegelighet og utholdenhet. Disse erfaringene legger et 
grunnlag for mestring av aktiviteter i ulike typer miljøer, 
som igjen fører til at barn får en allsidig og god utvikling 
av motoriske ferdigheter. Forskning viser at hvis barn 
innehar et høyt nivå av motoriske ferdigheter i tidlig alder 
kan dette gjøre det lettere for dem å delta i fysisk aktivitet. 
Barn leker og er i aktivitet fordi det er morsomt og de 
opplever glede gjennom lek og aktivitet. Ved å tilby 
barna leker og aktiviteter tilpasset deres alder og 
utviklingsnivå, kan vi legge til rette for mestringsfølelse 
og bevegelsesglede. Når barn opplever lek og aktiviteter 
som spennende og gøy, og de får bruke hodet, kroppen 
og alle sansene, er det et stor rom for læring. Kropp 
og bevegelse kan også brukes som en metode eller et 
virkemiddel for å nå ulike typer mål som ikke er direkte 
knyttet til kropp og bevegelse, hvor målene er utenfor 
selve aktiviteten eller leken. Målene kan for eksempel 
være språkutvikling, samarbeid og kognitiv utvikling.

Nedenfor har vi laget et opplegg som vi håper kan 
inspirerer til fysisk aktivitet ibarnehagen, som setter 
søkelys på bevegelsesglede og mestring hos barna! 

Vi ønsker dere lykke til! 
Bevegelseshilsener fra: 
Læringsverkstedet idrettsbarnehage



OPPVARMING:

AKTIVITET 1:

Dans til musikk

1-2-3, husker vi det?

Alternativ 1: Dans til «Dobbelthopp» av Stian Presthus (Dansen er vedlagt) 

Alternativ 2: Dans til «gjøre ingenting» av Feddy kallas (Dansen er vedlagt)

Alternativ 3: Dans til «Hode, skuldre, kne å tå» (Kan søke på Spotify) 

Alternativ 4: Dans til «Baby shark» 
(Kan søke på Spotify, hvis du ikke kan dansen kan dere se den på youtube)

Alternativ 5: Dans til: «Hele Norge Danser – selv om ingen av oss kan» av Staysman 
(Dansen er vedlagt)

Denne aktiviteten går ut på at barna skal huske ulike kombinasjoner av bevegelser. 
Eksempler: 
Klappe      Sette seg ned på rumpa 
Hoppe      Legge seg ned på ryggen 
Snurre Hinke tre hopp 
Sitte   Hoppe med begge beina 

Man kan også bruke forskjellige lyder, signaler eller instrumenter. Det er bare fantasien 
som setter en stopper. Start med to kombinasjoner og øk antallet etter hvert som  
gruppen/barna er klar for det. 

Tips: Bli enig med barna når du går gjennom rammene hva dere skal bruke av kombinasjoner. Da får de et 
eierforhold til leken, motivasjonen kan øke og det blir enklere å relatere til alt som sies.

Dobbelthopp Holde, skulder...Gjøre ingenting Hele Norge 
danserBaby Shark



AKTIVITET 2:

AKTIVITET 3:

Velte trollet

Rumpetrolldansen
Utstyr: musikk anlegg 

Sett på musikk! Når musikken spiller, danser alle barna sin helt egen rumpetrolldans. Når 
musikken stopper, skal alle rumpetrolla ned på gulvet, og sitte med sin trollerumpe. 
Heretter starter musikken igjen og dere gjør det hele på nytt.

Tips: Dere kan gjøre andre bevegelser enn sette på rumpa. Eksempelvis: stå på et bein, hoppe, røre ved 
          forskjellige kroppsdeler osv.

Utstyr: Kjegler, gjerne mange

Sett opp mange kjegler på et område. Disse forestiller troll, som barna enten skal velte 
eller sette opp igjen. Del gruppen i to, “Veltere” og de som skal sette opp igjen. Etter et 
gitt tidsrom f.eks. noen minutter, stoppes leken for å telle hvor mange kjegler som fortsatt 
står og hvor mange som ligger. Bytt deretter roller. 

Tips: Varier hva dere skal velte med. Eksempel: hodet, skulder, kne, rumpe, bein osv. 



AKTIVITET 4:

Skattejaktbingo
Vi skal gå på skattejakt etter vår bingo plate. Den aktiviteten kan gjøres på mange måter, 
vi anbefaler å dele barna gruppe ut på det antall voksene dere er. Så er det eller bare å 
gå på skattejakt i barnehagen, i nærmiljøet eller hvor dere har lyst. Klare dere å finne alle 
tingene på bingoplata?T

SYKKEL

BALL

TRAPP

TRE

STEIN

BLOMST

BØTTE OG SPADE

NOE GULT

FOTBALLMÅL



AKTIVITET 5:

AKTIVITET 6:

Hode, kne, tå og kjegle

Fargekongen

Utstyr: Kjegler, to tau og rockeringer
Det ligger to linjer med tau. Man står i par ovenfor hverandre. Mellom parene står det 
en kjegle. En voksen står og roper ut kommandoer, HODE, KNE, TÅ, eller KJEGLE. 
Barna sitter på huk og gjør det den voksne sier. Men når den voksne sier KJEGLE er det 
førstemann til å få tak i den.

Tips: Bytt partnere etter hvert. Dere kan også bytte ut Hode, kne og tå med andre kropsdeler som    
           eksempel: Mage, bein øre. 

Her skal barna få ulike utfordringer av den som leder 

økten. Start med en voksen og la barna ta over når 

de er klar for det. Man sier for eksempel: 

”De som har på seg noe grønt skal snurre rundt 

som et helikopter”. 

Det er viktig at de voksne også er med på leken, 

både for å vise, motivere og sørge for alt alle velges 

gjennom en runde. Bruk farger som mange av barna 

har på seg. Tenk aktivisering.

Eksempler på oppgaver:
• Legge seg ned på gulvet og rulle i gjørma 

som en gris
• Sette seg på rumpa og snurre seg selv rundt 

med hendene
• Legge seg på magen og åle seg fremover 

som en slange
• Hopp som en kenguru
• Hoppe på et bein
• Stå som et tre (yogastilling)
• Hoppe 3 ganger
• Snurre rundt som en ballerina



AKTIVITET 7:

Trylleringer
Utstyr: Rockeringer og musikk 
Legg ut så mange rockeringer som det er deltakere. Når musikken spiller danser barna rundt omkring, men 
ikke i ringene. Når musikken stopper skal barna finne seg en rockering, og for eksempel sette seg ned på 
rumpa. Eksempler på trylleoppgaver: - Sette seg ned på rumpa - Stå på kne - Ligge på magen eller ryggen 
- Stå på én fot - Stå på alle fire - Stå med en hånd og en fot i bakken - Ha knærne og hodet i bakken - Tre 
barn i hver ring - De med blå farge på seg i en ring - Fem føtter i ringen - To føtter og seks hender i ringen

AKTIVITET 8:

Lenkesisten
En deltaker har sisten, gjerne en voksen i starten og barn etter hvert. Videre i leken har
man to alternativer:

1. Den som blir tatt henger seg på den første. Disse to fanger etterhvert flere som 
henger seg på. Den som blir tatt bør henges på først i toget slik at det ikke blir den 
samme som har mulighet til å ta hver gang.

2. Den som blir tatt henger seg på ved å holde i hånda til den som tok han/hun. 
Det er alltid det ytterste leddet i lenka som kan ta flere.

Tips: Hvis du som voksen er den av lenka, løft armen eller lag plass med vilje, og gi et lite signal til de 

som skal fanges at de kan løpe gjennom.



AKTIVITET 10:

Terningstafett
Utstyr: Kjegler og terninger 
Sett ut rader av 6 kjegler etter hverandre. Del inn i grupper. Første person kaster terningen
og beveger seg til kjegle med samme tall/nummer som terningen viser. Hvis terningen viser 2, beveger 
man seg til den andre kjegla, osv. Når man kommer tilbake veksler man med nestemann. Sørg for så små 
grupper som mulig for å sikre god aktivisering.

AKTIVITET 9:

Boksen går / gjemsel
Forberedelser: Avklar hvilket område aktiviteten foregår innenfor.
En person, gjerne en voksen, starter med å «ha’n». Midt i lekeområdet står en boks (dette kan være hva 
som helst, for eksempel en bøtte, eske, boks, ball etc). Den som «har’n» teller til et gitt tall, mens resten 
gjemmer seg. Når den som «har’n» har telt ferdig skal den finne de som har gjemt seg. Hvis personen finner 
noen må den tilbake til boksen og si «<navn> på boksen, 1-2-3!». Blir man funnet venter man til neste 
omgang starter.De som har gjemt seg skal prøve å berøre boksen uten å bli sett, eller komme seg frem til 
boksen før den som «har’n» rekker tilbake. Når man berører boksen sier man «boksen går!», og omgangen 
er over. Ny person «har’n,» og man starter om igjen.

1... 2.. 3.. 4..



AVSPENNING:

AVSPENNING: AVSPENNING:

Alt.1 - Pizzabaking

Alt.2 - Hjertevenn Alt.3 - Kokt spagetti

Sett dere på rumpa i en ring på gulvet, med beina pekende mot hverandre. Beina våre er
pizzabunnen, og vi bruker armene til å smøre utover (massere) saus og drysse på (kile,
prikke) fyllet barna vil ha på. Hva liker DU på din pizza?

Når pizzaen er klar ruller vi oss over på magen og åler oss inn i ovnen i midten av ringen 
og ligger der for å steke litt. Når pizzaen er klar åler vi oss tilbake igjen, og setter oss opp i
skredderstilling for å smake på pizzaen.

Ble det pizzarester igjen? Strekk ut beina og legg plastfolie fra under føttene og heeeeele
veien bak hodet (legg deg ned på ryggen i full strekk), og kjøl deg ned inne i kjøleskapet.

Barn og voksne legger seg i en sirkel 
på ryggen (kan også sitte på rumpa) 
og holder hender. De voksne og barn 
synger hjertevenn sangen:  

Melodi: Teddybjørnens vise

«Nå har du blitt en hjertevenn og vi er glad 
for det. For når du ser en venn som trenger 
hjelp, så er du med! Du rekker ut en hånd 
til den som trenger det fra deg, og passer 
på at ingen er alene eller lei. For alle vi i 
barnehagen ønsker oss et sted, der stor og 
liten har det fint og leker godt i fred. Og selv 
om du er trist en dag, så blir du glad igjen; 
vi kommer for å trøste deg, du er vår beste 
venn!»

Barna legger seg rundt på et avgrenset 
område. Man veksler mellom å være 
kokt (slapp) eller ukokt (stiv) spagetti. 
En voksen gir kommandoen «kokt» eller 
«ukokt» En eller flere voksen(e) kommer 
rundt å kjenner. Kanskje skal deler 
av kroppen være kokt og andre deler 
ukokt. 

Hjertevennsang

Det er viktig 

med hvile etter 

mye aktivitet!


