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• Fotografier: Antero Aaltonen • Ombrytning: Visualis Oy 2012 • Tryck: Kirjapaino Uusimaa

Bästa småbarnsfostrare!
I år arrangeras kampanjen Sätt fart på fötterna! redan för tionde gången! Målet med kampanjen är att få alla barn att röra på sig enligt rekommendationerna och att uppmuntra föräldrarna att röra på sig tillsammans med sina barn.
Tack till er småbarnsfostrare för att ni har tagit med Snabbfot i planerna för småbarnsfostran
och gett barnen fler möjligheter att röra på sig under dagvårdsdagen! Ni gör det möjligt för
barnen att röra på sig under dagvårdsdagen och ni gör varje dag ett värdefullt arbete för barnens välbefinnande.
Under årens lopp har vi fått fantastisk respons av er och många utvecklingsförslag, som vi
har beaktat i planeringen av kampanjen. De senaste fem åren har kampanjen utgått från motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten och hur de kan
tillämpas i praktiken. Årets kampanj sammanfattar de bästa idéerna
från de senaste åren i en lite uppiffad form. På rekommendationssidan
ser ni hur de olika områdena har tagits upp i år. Vi hoppas att de ger er
glädje och idéer för hela hösten.
Nytt för i år är förflyttningskorten, som ska hjälpa till att aktivera alla
barn att röra på sig vid förflyttningarna, varje dag. Korten kan användas mångsidigt också på olika motorikbanor och som tärningsövningar. Snabbfots brev ersätts av en sammanhängande berättelse i fem
delar. Barnen fortsätter berättelserna, som utnyttjas följande vecka.
Snabbfot är i år ute på äventyr också med en av skogens sagofigurer,
Skogsmulle. Den finskspråkiga Metsämörri-verksamheten fyller tjugo
år i år. För skogsutflykterna finns det färdiga nya material och utflyktstavlor, som kan skrivas ut på webbplatsen www.metsamorri.fi.
Vi har fått många förfrågningar om motionsidéer för barn under tre år.
I slutet av häftet finns fotografier med förslag på hur man kan hjälpa små barn att göra saker
själva och röra på sig i vardagen. Barnet klättrar upp och ner vid handtvättningen ungefär
åtta gånger varje dagvårdsdag. Fantastiskt många upprepningar och möjligheter att lära sig!
Vi har också ombetts åskådliggöra hur de motoriska färdigheterna utvecklas. I det här häftet
beskriver vi kullerbyttan i olika faser, där småbarnsgruppen kan träna t.ex. famnkullerbytta
i olika vardagliga situationer. Barnet kommer ihåg rätt rörelsemönster och det blir lättare att
lära sig nästa fas.

Hälsningar från Ung i Finland rf
Obs! Ledarhandboken och förflyttningskorten
på svenska kan skrivas ut på svenska på
webbsidan www.nuorisuomi.fi/paivahoito

3

Snabbfot på äventyr!
•

Prata med barnen om Snabbfots motionsveckor och om hur viktigt det är att röra på sig
varje dag. Snabbfot uppmuntrar barnen att röra på sig, för han håller sig i form och på
gott humör när han ser barn som rör på sig.

•

Läs dagligen en del av Snabbfots berättelse för barnen och gör dagens gymnastikövningar tillsammans. I år ersätts Snabbfots brev av en sammanhängande berättelse, som barnen kan fortsätta på utgående från förslagen eller helt enkelt genom att fundera på vad
som hände sen. Du kan bearbeta berättelserna och diskussionsämnena så att de passar
din egen grupp.

•

Skriv också ner barnens idéer och berättelser och använd dem de kommande dagarna
och veckorna för att uppmuntra barnen att röra på sig. Målet med berättelserna är att
göra barnen delaktiga och uppmuntra dem att röra på sig och uttrycka sig.

•

Lägg ett förflyttningskort och en trickplats på ett lämpligt ställe, exempelvis i tamburen
intill grupprummet. Gör samma uppgift varje dag hela veckan, så att barnen får tillräckligt
många upprepningar och också de blygare barnen vågar vara med. Korten tränar kroppsuppfattning, sinnen, motoriska basfärdigheter och rörelse med redskap. Du kan använda
korten i valfri ordning.

•

Locka och uppmuntra barnen att röra på sig så mycket som möjligt och flera gånger
varje dag. Uppmuntra barnen att själva hitta på olika sätt att röra på sig, lyckas och ha roligt. Fundera också på hur förbud kan omvandlas till uppmuntran.

•

Skriv ut Metsämörrin polku-tavlorna på webben och använd dem under skogsutflykterna.
De innehåller olika gymnastikrörelser och sinnesövningar.

•
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•

Uppmana familjerna att delta och
dela ut häftet Posket punaisiksi! åt
dem i början av kampanjen. Berätta
också om lek- och rörelseträffarna,
som det finns mer info om i häftet.

•

I slutet av kampanjen kan ni diskutera med barnen om vilken lek eller
aktivitet de tyckte var roligast.

•

Skicka post till Snabbfot efter kampanjen. Läs mer på s. 19.

Utnyttja Snabbfot som uppmuntrare också efter kampanjen. De senaste årens motionstips och bl.a. vår julkalender finns på vår webbplats: www.nuorisuomi.fi /liikuntavinkit-1

Infohäftet Posket punaisiksi!
till föräldrarna

Opas on saatavilla
suomeksi.

Med kampanjmaterialet följer det förnyade häftet
Posket punaisiksi!, som är avsett för barnens föräldrar. Målet med häftet är att uppmuntra familjerna att
röra på sig tillsammans och att informera om den fysiska aktivitetens betydelse för barnets helhetsutveckling.
Häftet bygger på motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten. Du delar väl ut häftet till alla hem!
I slutet av häftet finns Fartmaskens veckokalender, som
påminner familjerna om lek- och rörelseträffen 6.10. Den
kan familjerna hänga upp till exempel på kylskåpsdörren. Vi hoppas att häftet också får dagvårdspersonalen att prata med föräldrarna om barnens fysiska aktivitet. Personalen uppmanas att
berätta för föräldrarna varje dag hur barnet har rört på sig, ätit
och sovit.
äld
d l
På Ung i Finlands Facebook-sida facebook.com/nuorisuomii k
kan fö
föräldrarna
dela
med sig av sina erfarenheter om barnens fysiska aktivitet och ge egna motionstips.

Familjernas lek- och rörelseträff
lördag 6.10 kl. 10–11
Familjerna samlas på daghemsgården lördagen 6.10 kl. 10–11. Daghemspersonalen behöver
inte finnas på plats, utan familjerna träffas under fria former. Personalen uppmanar under
veckan familjerna att delta, och bekanta lekar, till exempel svanstafatt och snabbfotstafatt,
passar bra att leka under träffen.

Uppmana föräldrarna att delta och berätta
att det är viktigt att komma ihåg följande:
•
•
•

Det finns ingen ledare och var och en ansvarar för sitt eget barns aktivitet och säkerhet.
Det är bra att kontrollera att gården är i lekskick på lördagsmorgonen.
Inga trafikarrangemang behövs när familjerna kommer till fots.

Målet med lek- och rörelseträffen är att få barnen och föräldrarna att röra på sig mera tillsammans. Familjerna får en möjlighet att lära känna barnens lekkamrater och deras föräldrar.
Familjerna kan träffas på gården varje lördag kl. 10–11.
Du kan skriva ut ett infoblad åt föräldrarna, anvisningar och lektips på vår webbplats www.
nuorisuomi.fi/leikkijaliikuntatreffit.
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Motionsrekommendationer
för förskoleverksamheten
Motionsrekommendationerna för förskoleverksamheten bygger på grunderna för
planen för småbarnsfostran och är en del av den praktiska tillämpningen av planen. Rekommendationerna ligger också till grund för den här kampanjen. I den
här figuren diskuterar och beskriver vi rekommendationerna i form av en tankekarta. I Snabbfot-bubblorna ser du hur rekommendationerna har beaktats i årets
kampanj.
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• Förflyttningskort
• Spontan och ledd
motion varje dag

• Hjälp mig att
göra själv
• Kullerbyttans
olika faser
f

Möjlighet att röra på sig varje dag:
klättring, akrobatik, bollspel,
hoppa hage, utelekar.

MÄNGD
Två timmar
fysisk aktivitet
varje dag

Barnen behöver
röra på sig, liksom
de behöver äta
och sova.

Rör på er när
ni förflyttar er
och när ni väntar.

Barnets motoriska färdigheter
och kroppskontroll utvecklas.
Barn lär sig när
de rör på sig.

• Röda kinder!-häftet
åt föräldrarna
• Lek- och rörelseträff

KVALITET
Mångsidig fysisk
aktivitet i olika
miljöer

Glädje och
gott humör.

Fysisk aktivitet är grunden
för välbefinnande och normal
utveckling.

• Käpphästar

Viktigt för barnet
Utnyttja årstiderna:
åk skridskor och
skidor, arbeta
på gården, åk pulka.

SAMARBETE
med
föräldrarna
Uppmuntra barnen
att röra på sig

Fundera inom
personalen på era
vardagsvanor.

Skridsko- och
bollplan, lekpark
och simhall.

Det är naturligt
för barn att
röra på sig.
Miljön

Fostrarens
arbete

Följ med och utvärdera
hur barnets färdigheter
utvecklas.

Prata om fysisk aktivitet
under samtalen om planen
för småbarnsfostran och
under de dagliga samtalen.

Iaktta speciellt de
passiva barnen.

Under gemensamma
evenemang såsom fester
och gårdstalkon är det
roligt att röra på sig
tillsammans.

• Snabbfots
berättelseinledningar
• Barnens egen tafatt
och egna berättelser

Använd
inomhuslokalerna
mångsidigt,
utnyttja tamburer
och korridorer.
Gården är en utmanande
och spännande idrottsplats.

Ordna
gemensamma
och spontana
aktiviteter.

PLANERING
Målinriktad
fysisk fostran
varje dag

Närliggande
naturområden
och skog.

Tejprutor i
korridorerna.

MILJÖ
som uppmuntrar
barnen att röra
på sig

REDSKAP
Lättillgängliga
för barnen

Idrottsredskap
= leksak
Tillräckligt många
varierbara redskap

Återanvänd material
och tillverka egna
redskap.

• Skogsutflykt och
geocaching
• Skogsmullestigen
• Diamantjakt med
inomhuskartor

Ung i Finland rf, Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisningsministeriet har i samarbete med en
expertgrupp utarbetat Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten. Rekommendationerna kan läsas
i sin helhet på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats www.stm.fi under punkten Julkaisut 2005:17.

7

ÄVENTYRET BÖRJAR
MÅNDAG
Utelekar på den egna gården
•
•
•
•

Prata om Snabbfot-veckorna enligt anvisningarna på s. 4.
Läs början på Snabbfots berättelse för barnen och låt barnen hitta på hur berättelsen
fortsätter.
Lek barnens egen tafattlek på gården.
Berätta för föräldrarna om Snabbfots äventyrsveckor och ge dem infohäftet Posket
punaisiksi! när de hämtar barnen på eftermiddagen.
DEN SPÄNNANDE JAKTEN
Snabbfot var fantastiskt glad: han hade fått en boll i present. En boll med fina blå, röda och gula ränder.
Du minns väl Snabbfot förresten? Den där fartfyllda filuren som bor i Fartskogen och som tycker om
makaronilåda och kålrot? Hans tår blir alldeles heta och hans huvud förvandlas till ett päron om han
inte rör på sig tillräckligt.
Nå ja … Snabbfot lekte med bollen tillsammans med sina grannar Emil Ekorre och Markus Mård. De
hade sparkat, studsat, dribblat och nickat. Nu lekte de bolltafatt.
Det var superroligt! Kompisarna klättrade över stenar, kröp under trädstammar och gjorde fantastiska finter. Tills Markus Mård försökte träffa Snabbfot som susade förbi – och missade. Bollen flög i
en snygg båge rakt över Snabbfot och föll ner i ett tätt videsnår.
Trion rusade efter bollen och tog sig mitt in i snåret. Där fick de sig en riktig överraskning.
Hur fortsätter berättelsen?

Förslag 1
Inte ett spår av bollen, men mitt i snåret stod det
en enorm kista. Snabbfot, Emil Ekorre och Markus Mård såg förvånat på varandra och var nog
lite rädda – men de kunde inte motstå frestelsen.
Med gemensamma krafter lyfte de försiktigt på
kistlocket och kikade in…

Förslag 2
De hittade bollen mitt i videsnåret. Men när
Snabbfot böjde sig för att lyfta upp sin skatt
märkte han att det låg ett långsmalt föremål
bredvid bollen.
”Det är ju en flöjt!” ropade han, lyfte flöjten till sina
läppar och blåste. Då hände något märkligt…

Diskussionsämnen:
Vad kan man göra med en boll? Vilka tafattlekar har du lekt? Ska vi hitta på en helt ny tafattlek tillsammans?

Dagens uppgift:
Hitta på nya idrottslekar och tafattlekar med barnen. Barnen hittar på uppgifter för olika roller:
vem som fångar, vem som springer undan, hur man räddar, hur man är skyddad och hur stort
lekområdet ska vara. Exempel på barnens egen tafatt: Vem springer undan? ´ katterna. Vem
fångar? ´ hundarna. Hur räddar man? Katterna stannar på sin plats och spinner, och när en
annan katt kommer får de igen börja springa. Man är skyddad medan man räddar. Finns det
ett skyddat bo? Det är katternas bo, som är utmärkt med en rockring. Bara en katt åt gången
får vara i boet.
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TISDAG
Gömma diamanter och bygga käpphästar
•
•
•

Läs början på Snabbfots berättelse för barnen och låt barnen hitta på hur berättelsen fortsätter.
Bygg egna käpphästar. Be föräldrarna ta med material hemifrån.
Rita en inomhuskarta över daghemmet eller kopiera den t.ex. ur räddningsplanen. Du kan
göra kartan lättare att läsa genom att märka ut gruppernas tamburer med olika koder. Låt
barnen parvis gömma och leta efter diamanter med hjälp av kartan.
MYSTERIET MED DEN RÖDA STENEN
”Vilken fin höstmorgon!” tänkte Snabbfot och gäspade stort. Han hade drömt riktigt spännande
flygdrömmar och skulle inte alls ha velat vakna ur drömmarna. Nu hade Snabbfot ändå slagit upp
ögonen och börjar sträcka på alla sina åtta ben. ”Jag tror att jag ska vandra iväg till biblioteket efter
frukost och låna några bilderböcker”, bestämde han. Stigen till biblioteket var trevlig och bred. Solen
värmde på ryggen, fallande höstlöv dansade i vinden och den mjuka mullen doftade härligt. Snabbfot
gick med raska steg. Med den här farten skulle bibliotekets hörn synas riktigt snart!
Just då såg Snabbfot något överraskande. Han stannade så plötsligt att bakbenen krockade med
frambenen och hela han höll på att gå omkull!
Mitt på stigen låg en eldröd sten. Den glittrade så vackert i solskenet att Snabbfot blev så rörd att
han fällde en liten tår.
Snabbfot lyfte försiktigt upp stenen från marken och undrade var den kan ha kommit från. Från trollkarlens trollspö? Från drottningens halsband? Eller kanske från rövarhövdingens turban?
Hur fortsätter berättelsen?

Förslag 1
Snabbfots tankar avbröts av ett mäktigt dån
längre ner på stigen. Ljudet närmade sig och
blev starkare, och snart förstod Snabbfot var det
kom ifrån: en häst kom galopperande mot honom i full fart!

Förslag 2
Snabbfot torkade dammet av st
stenen och tänkte
sätta den i sin ryggsäck. Då
något otroligt:
å hände någo
stenen började prata!

Diskussionsämnen:
Snabbfot gick till biblioteket till fots. Vilket tycker du är det snabbaste,
flåsigaste eller roligaste sättet att ta sig från plats till plats?
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ONSDAG
Vi gömmer en skatt i skogen
•
•
•
•
•
•

Läs början på Snabbfots berättelse för barnen och låt barnen hitta på hur berättelsen fortsätter.
Gör en utflykts- och säkerhetsplan.
Skaffa en skattask med lock, till exempel en frysask.
Gå på utflykt och göm skatten. Skriv anvisningar för hur man hittar skatten.
Rita egna skattkartor där ni märker ut var skatten finns.
Berätta för föräldrarna om skatten i skogen och utmana dem att leta efter skatten
tillsammans med sina barn.
SKATTGÖMMAN
Snabbfot kikade ut genom fönstret. Det hade ösregnat hela natten, men nu duggade det bara lätt.
Snabbfot tog på sig stövlarna, sprang ut och hoppade i en vattenpöl. ”Om jag skulle bygga en segelbåt!” tänkte han. ”Jag täljer en båt av tallbark, och så gör jag en mast av en pinne och ett segel av ett
eklöv!”
Snabbfot bestämde sig för att leta efter byggmaterial i talldungen i närheten – men kom aldrig längre
än så med snickrandet. Hans uppmärksamhet föll på en figur som satt vid en trädstam och studerade ett papper i sin hand.
”Hej, jag heter Snabbfot. Vad heter du?” frågade Snabbfot förtjust. Nya vänner var det bästa han visste – direkt efter gamla vänner förstås.
Den lilla figuren ryckte till, steg upp och bjöd på ett brett leende.
”Jag är Skogsmulle. Och du kom som på beställning. Jag har en skattkarta, och det skulle vara roligt
med sällskap på äventyret. Vill du följa med?”
”Gärna!” tjoade Snabbfot. Och kompisarna gav sig iväg.
Hur fortsätter berättelsen?

Förslag 1
Snabbfot gick först, Skogsmulle strax bakom.
”Nu är vi riktigt nära”, sa Snabbfot upprymt och
vände sig mot Skogsmulle. Men
Skogsmulle var inte där.

Förslag 2
Ju närmare punkten på kartan Snabbfot och
Skogsmulle kom, desto mer fjärilar i magen fick
de. Till slut kom de fram: till en stor rund sten. På
stenen satt…

Diskussionsämnen:
När hoppade du senast i en vattenpöl? Varför är det så roligt?
Vad annat kan man göra ute när det regnar?
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Skattjakt i geocaching-stil
•

•

•

•

Lägg ett litet häfte eller ett papper i en frysask så att alla som hittar skatten kan skriva sitt
bomärke och ett uppmuntrande meddelande åt de andra. Skriv på burken: ”Det här är
inget skräp utan daghemmet XX:s geocache. Låt den vara, så att också andra kan hitta
den.” Skriv ett gemensamt meddelande på papperet, alltså loggboken, i skattasken. Lägg
också en liten penna i asken.
Göm skatten under er skogsutflykt. Rita sedan egna skattkartor tillsammans med barnen
och märk ut var er skatt finns. Utmana familjerna att göra en skogsutflykt och försöka
hitta er skatt.
Den vuxna gruppledaren skriver också en kort anvisning så att familjerna hittar skatten
också om de inte lyckas hitta den med hjälp av kartan.
- Exempel: Gå till närskogen. Gå 50 stora steg framåt längs
stigen och vänd till höger vid den stora stenen. Gå framåt
över en kulle och under en gren. Leta efter skatten på det
mystiska gömstället under den stora granen. Skriv dina
initialer och ett meddelande på lappen. Göm skatten på
samma ställe där du hittade den, så att också andra kan
hitta den.
Ni kan också byta anvisningar med ert granndagis och leta
efter deras skatt med hela barngruppen.

Respons och idéer om geocaching:
•

Vi delade ut riktiga orienteringskartor över vår geocache
till daghemmen i närheten, familjedagvårdarna i området och familjerna. Tiotals skattsökare besökte vår skatt,
däribland nästan alla barn i vår grupp och deras föräldrar.
Skatten var fantastiskt populär! Snabbfotsveckorna avslutades med en gemensam idrottsfest vid vår geocache
tillsammans med granndagisets förskolgrupp.

•

Vi gjorde vår geocache till en egen sagogömma. Där fanns ett häfte, en penna och
början på en berättelse. Familjerna fortsatte på berättelsen, som sedan renskrevs
och delades ut till barnen.

•

En av föräldrarna gjorde vår skatt till en riktig geocache och lade ut koordinaterna
på webben. Några av föräldrarna fick dessutom inspiration att söka andra ”riktiga”
geocacher i näromgivningen.

•

Barnen blev också intresserade och lekte geocaching på gården, bland annat så att
ett barn gömde en spade någonstans på gården och ritade en pil på marken som
karta, så att de andra barnen visste i vilken riktning de skulle leta.

Geocaching är en världsomspännande friluftshobby där man letar efter skatter, så kallade cacher, med hjälp av en gps-mottagare eller en karta.
Man kan gratis skapa sig ett eget användarnamn på webbplatsen www.geocache.fi. Cachens plats anges med koordinater som matas in i gpsmottagaren. Läs mer om geocaching och den finskspråkiga Metsämörriverksamheten på webbplatsen www.suomenlatu.fi och om den svenskspråkiga Skogsmulleverksamheten på www.idrott.fi.
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TORSDAG
Vi gympar mörkerfördrivningsgympa och karamellfabriken
•
•

Läs början på Snabbfots berättelse för barnen och låt barnen hitta på hur berättelsen fortsätter.
Hitta på en mörkerfördrivningsgympa och bygg en karamellfabrik i gympasalen.
VÄRLDENS BÄSTA MÖRKERFÖRDRIVNINGSKNEP
Det var torsdag. En ofattbart hopplöst fruktansvärt tråkig torsdag. Snabbfot hade svårt att komma i
gång.
”Vad är det egentligen för fel på mig?” undrade han. ”Håller jag på att bli sjuk?”
Men Snabbfot var inte alls sjuk. Näsan rann inte, halsen var inte sträv och någon feber hade han inte
heller. Det var bara den Totala Tröttheten som mörkret hade fört med sig.
Snabbfot funderade på hur han skulle få tillbaka sina krafter. Och till slut kom han på det: han skulle
ordna en MÖRKERFÖRDRIVNINGSGYMPA för sig själv och sina vänner!
Snabbfot kände sig genast mycket piggare. Och innan halva dagen hade gått hade han samlat ihop
sina vänner och gympan var i full gång.
”Ett–två–tre, hopp–två–tre!” ropade Snabbfot och visade hur vännerna skulle göra. Tassarna stampade, svansarna viftade och leendena blev bredare och bredare. Något bättre knep för att fördriva
mörkret kunde det inte finnas!
Hur fortsätter berättelsen?

Förslag 1
När kompisarna gympade dök det upp en ensam
figur i skogsbrynet…

Förslag 2
Mitt i gympan hördes ett konstigt sus från himlen. Det blev starkare och starkare tills något
stort och glänsande föll ner mitt i gläntan med
ett brak. Efter en stunds tystnad hördes ett gnissel: på sidan av grunkan öppnades en dörr, och
ut steg…

Diskussionsämnen:
Hurdana gympaövningar har du gjort? Hur skulle världens bästa mörkerfördrivningsgympa se ut?
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Karamellfabriken:
1. På karamellfabriken träffar vi karamellbagaren, som gör läckra godsaker i ett nafs.
Bagaren visar hur man vispar karamellmassa. Barnen sitter i ring och berättar vilken
ingrediens de sätter till i karamellsmeten. Barnen gör kaströrelser mot mitten av ringen
med armarna och sätter till alla ingredienser i en osynlig jätteskål. Alla lägger sig ner på
rygg med armbågarna mot golvet och cyklar med benen. Gör långsamma och snabba rörelser fram- och baklänges och kurva åt höger och vänster.
2. Karamellmassan ska klappas ut till en jämn platta. Lägg er på mage och klappa golvet med händerna och fötterna, både ljudlöst och kraftigt stampande.
3. Bagaren rullar karamellmassan till en lång stång. Ligg på mage och rulla ett varv runt
åt höger. Pröva åt andra hållet.
4. Dra ut karamellmassan i stående ställning, men vad händer – karamellmassan är
fortfarande lös! Stig upp på tå och sträck upp armarna så högt som möjligt och böj er
sedan avslappnat ner med armarna mot golvet och huvudet nära knäna. Upprepa några
gånger.
5. Karamellmassan måste delas i små karamellbitar med en enorm specialsax. Ställ
er i X-ställning och I-ställning. Gör småningom rörelsen snabbare, tills det blir ett X-hopp.
6. Karamellerna ska ännu granskas i karamellmaskinen innan de packas i påsar och
levereras till godisaffärerna. Karamellmaskinen har speciella spakar, mojänger,
rattar, löpande band och rör. Hur tar sig karamellerna igenom maskinen?
7. Karamellerna hälls in i apparaten. Bygg tillsammans en mångsidig trickbana av vardags- och idrottsredskap. Betona antalet upprepningar och försök nå ständig rörelse utan
köer.
• rullningar och kullerbyttor på matta
• ålande och krypande fram- och baklänges genom en tunnel
• balansövningar på ärtpåse eller mjukdjur
• hopp över linjer på matta eller över hinder
• kast av ärtpåse eller mjukdjur i låda eller hink
• eget trick: t.ex. klättra och hänga i ribbstol
• dra sig framåt på bänk med armarna, liggande på mage
8. Karamellfabriken stänger och karamellbagaren och medhjälparna städar fabriken
ren till följande dag. Städa tillsammans och för alla redskap till sina platser. Vila på golvet formade som Snabbfots favoritkaramell. Var och en får hitta på hur Snabbfots favoritkaramell ser ut. Ledaren går och väcker barnen genom att rita en karamell på barnets
mage eller rygg.
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FREDAG
Motionskalas på daghemsgården
•
•

Snabbfots första äventyrsvecka avslutas på fredagen med ett motionskalas på daghemsgården.
Lek veckans nya lekar på daghemsgården och ordna en käpphästtävling.

SNABBFOT HÅLLER KALAS
Snabbfot öppnade först ena ögat och sedan det andra. Jo, det var morgon. Åter en vecka hade gått
– och vilken vecka hade det inte varit! Varje dag hade fört med sig ett otroligt äventyr och nya kompisar.
”Det här måste vi fira”, tänkte Snabbfot och bestämde sig för att ordna ett knytkalas för sina gamla
och nya vänner redan samma kväll.
Alla inbjudna kom på kalaset. De fyllde festbordet med sina favoritgodsaker, smakade på varandras
läckerheter och lekte sina favoritlekar. På programmet stod åtminstone tafatt, blindbock, kurragömma, pantomim, tjärbytta och dansuppvisningar. Det här var alla tiders bästa kalas!
Kalasets höjdpunkt var en käpphästtävling. Snabbfot hade märkt ut en bana, som var och en försökte
klara av så snabbt som möjligt. Sist i tur var Markus Mård.
”På era platser, färdiga, NU!” ropade Snabbfot och knäppte igång tidtagaruret. Markus galopperade
iväg med sin häst och försvann snart bakom den stora eken, där banan vände tillbaka.
Hur fortsätter berättelsen?

Förslag 1
De andra gästerna hejade på Markus och väntade sig att få se honom vilken sekund som helst.
Men Markus kom inte tillbaka. Vart i all världen
hade han försvunnit?
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Förslag 2
Snart rusade ekipaget mot mål och de andra
gästerna hurrade. Markus var ändå inte ensam:
bakom honom galopperade…

Rörelselekar
för Snabbfots äventyrsveckor
Snabba Snabbfot
Välj en eller flera Kvickfötter och Förstenare. De andra deltagarna är Snabbfötter. Avgränsa
lekområdet. Lekledaren ger Förstenaren lov att börja fånga Snabbfötterna. När Förstenaren
rör vid en Snabbfot förstenas den på sin plats. Kvickfot kan rädda de förstenade Snabbfötterna genom att röra vid dem, och då förvandlas de till Snabbfötter igen. Byt roller med jämna
mellanrum.

Myggan
Välj en av deltagarna till mygga. När myggan rör sig flaxar den med vingarna, alltså sina
armar, och surrar iiii…iiii…iiii. När myggan rör vid en annan deltagare förvandlas den till en
mygga och hjälper till att fånga de andra. Till slut har alla blivit myggor.

Ekorrens vinterförråd
Välj två ekorrar eller ekorrpar. Välj ett bo åt vardera ekorren eller vartdera paret. De andra deltagarna är kottar som ekorrarna samlar inför vintern. Ekorrarna håller för ögonen medan kottarna gömmer sig i terrängen. När kottarna har gömt sig ger lekdeltagaren ekorrarna lov att
börja leta efter dem. När ekorrarna hittar kottar för de en kotte i taget till sitt bo. Kottarna kan
förstås inte rymma eller byta gömställe under lekens gång. Räkna slutligen vilken ekorre eller
vilket ekorrpar som lyckades samla flest kottar i sitt vinterförråd.

Skogsmullestigen
Skogsmulle är djurens och barnens vän. Han
bor i skogen och kan tala med djuren. I Skogsmulle-verksamheten lär sig barnen tycka om
naturen via egna upplevelser, sinnesintryck
och interaktiv verksamhet. Skriv ut de sexton
Metsämörrin polku-tavlorna (på finska) på
webbplatsen www.metsamorri.fi. Tavlorna kan
användas på många sätt under skogsutflykterna.

Mer aktivitetstips för olika miljöer hittar du enkelt på webbplatsen
www.suunnittelenliikuntaa.fi.
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Ut på äventyr med käpphäst!
Käpphästarna inspirerar barn i alla åldrar att leka och röra på sig. Utnyttja käpphästarna
under kampanjens äventyr. Barnen kan sköta om käpphästarna, rida och tävla. Ni kan ha
ett stall, en hage och en hinderbana på gården. Stallet kan finnas i ett hörn i lekstugan eller
uteleksaksförrådet. Hinderbanan kan byggas av exempelvis innebandyklubbor, hinkar och
snören. Hinderbanan och tävlingarna intresserar också pojkarna. Med en egen käpphäst kan
man också galoppera till och från daghemmet.

Tillverkning av käpphäst:
•
•
•
•
•
•
•
•

en stor yllesocka till huvud
vadd, skumgummi, tidningar, hushållspapper eller t.ex. tygbitar som fyllning
ett borstskaft, en klubba eller en lämplig käpp från skogen som skaft
silver- eller vävtejp att fästa huvudet med
tyg till ögon och öron, ögonen kan limmas på sockan
yllegarn, snöre eller päls till man
käpphästens träns kan göras av snöre, rep eller läder
dekoration enligt egen smak

Käpphäst av wellpapp:
•

Klipp ut två lika stora bitar wellpapp och stifta ihop bitarna. Lämna
ett hål för en innebandyklubba i ena änden. Stansa hål i övre delen
av pappen och trä i garntofsar till man. Klipp ut öron i wellpapp,
limma ögon på hästen och gör ett träns av snöre.

Källa och fler tips:
Venla-Maija Uutela: Keppari – keppihevosten maailma 2010
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Ridlektion
•
•
•
•
•

•

Man kan använda en käpphäst som redskap, men det går också bra utan.
Bestäm eller rita ut en ridplan eller manege
på marken.
Den vuxna kan åtminstone i början fungera
som ridlärare.
Varje häst ställer sig på anvisad plats i kanten av manegen.
På signal av ridläraren börjar hästarna
springa runt manegen enligt ridlärarens anvisningar:
- hästen samlad och under kontroll = stå med en aning böjda knän, god hållning,
rak rygg och låga axlar
skritt = gång; trav = lugn löpning, joggning eller löpning med höga knän;
galopp = galoppsteg; fyrsprång = galoppsteg så snabbt det bara går
Man kan också bygga olika slags hinder i manegen och lära sig att röra sig på diagonalen
från hörn till hörn i manegen. I slutet av lektionen går läraren runt och klappar och berömmer alla hästar.

Ridlektion i terräng
Lek som Följa John, men med käpphästar.
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Känna igen kroppsdel

Känsel

RÖR VID MÄRKENA MED HANDEN ELLER FOTEN.

Rulla

KRYP LÄNGS BANAN OCH KÄNN PÅ
UNDERLAGEN.

Rulla

RULLA NERFÖR EN MADRASS.

RULLA BOLLEN LÄNGS
BÄNKARNA.

Nya förflyttningskort!
Ta i bruk, en ny uppgift för varje vecka under ett helt år!
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•

Förflyttning = en bana, ett trick eller startgympa som görs ensam, med en kompis eller
med en vuxen. Lägg fram bildkortet på överenskommen plats, t.ex. på golvet, och bygg
banan bredvid.

•

Gör samma övning varje dag i en veckas tid, så att barnen får göra tillräckligt många
upprepningar. Också blygare barn vågar vara med när övningen inte byts ut varje dag.

•

Varje barn ”måste” delta i förflyttningsövningen ¼ lärande.

•

Barnet kan låta bli att göra en övning som känns svår, men den vuxna hjälper barnet att
lyckas.

•

Samma övning kan göras mångsidigare med hjälp av olika rörelsefaktorer (riktning, nivå,
kraft, tid, rum) och ni kan göra samma övningar på gymnastikstunderna. Senare kan bekanta förflyttningsövningar kombineras till en gymnastikbana.

•

För att förflyttningarna verkligen ska utnyttjas till fysisk aktivitet och lärande lönar det sig
att utnämna en ansvarsperson i den egna gruppen, exempelvis så att den som har kvällsskift på måndagen planerar och genomför övningarna under hela veckan.

bbfot!

Post till Sna

så ner barch skriv ock
o
ig
s
å
p
r
t. Du
e rö
till Snabbfo
bilder där d
a
ta
rn
ri
e
tt
ls
a
e
n
tt
e
rä
e
arn
abbfots
garna och b
Uppmana b
tat på för Sn
it
icka tecknin
h
k
r
S
a
r.
h
e
i
n
ls
r
e
a
tt
nens berä
fortsättning
nabbfot.
ckbrev av S
om hurdana
ta
a
v
tt
ri
e
k
r
s
få
å
v
s
k
kan oc
kat ett bre
som har skic
lla
A
r.
e
ls
e
tt
id eveneberä
Facebook, v
å
p
,
ts
la
p
b
b
e
de och
ven på vår w
t utomståen
re
å
b
v
te
a
in
l
e
s
e
d
g
n
re
r. Materialen
ch ort på
Vi publicera
mn, ålder o
kta produkte
a
c
y
rn
tr
fö
ra
ts
å
e
v
i
rn
e. Fyll i ba
mang och
ldrarna.
mersiellt syft
detta för förä
m
o
m
k
o
i
å
s
te
k
in
c
o
s
använd
ing. Berätta
e eller teckn
ls
e
tt
rä
e
b
e
varj
på adressen
ll Snabbfot
ti
n
e
v
re
b
a
Skick
d
Ung i Finlan
bbfot
Post till Sna
20
Radiogatan
gfors
00240 Helsin

Motionstips för barn under tre år
Utgångspunkten för fysisk aktivitet för barn under tre år är den egna kroppen och kroppskontrollen. Fysisk aktivitet är helhetsmässig aktivitet och lek, som lär barnet kroppsuppfattning
och fysiska färdigheter. För att barnet ska lära sig de fysiska basfärdigheterna krävs tusentals upprepningar. Genom att kombinera olika enkla basövningar kan du skapa många roliga
motionsstunder på rätt nivå för din egen grupp. En god kroppsuppfattning är en viktig förutsättning för bland annat en positiv jagbild och en god självkänsla. Kom ihåg att det enkla är
mångsidigt.
En 1–2-åring är en energisk evighetsmaskin och en outtröttlig upptäcktsresande. Han eller
hon är oändligt nyfiken och hinner överallt. Under det andra året njuter barnet av att klättra
och gömma sig. Den vuxnas uppgift är att se till att barnet får leka och röra sig i en säker
men samtidigt utmanande omgivning. Barnet tycker om att ta sig över och under låga hinder.
Det tycker om att samla stenar, kasta kottar och hoppa i vattenpölar. Till barnets idrottslek
hör också att knuffa, dra och bära leksaker och vardagliga föremål.

På nästa uppslag finns fotografier av
en dagvårdsdag för barn under tre år.
Fotografierna åskådliggör hur man kan hjälpa
barnet att klara vardagliga situationer själv och
ge barnet fler möjligheter att göra saker själv
och röra på sig under dagens lopp. Små barn
tar till sig sin omgivning genom att pröva och
röra på sig.
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Jag tar själv av mig skorna

Handtvätt och namngivning
av kroppsdelar

Jag klättrar själv upp på
min stol vid lunchen

Lunch

H
NC
LU

Jag klättrar själv upp på gungan

Bollspel på gården
UT

EV
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11

12
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HJÄ
MIG
GÖ
SJÄ

9
Namngivning av kroppsdelar
vid smörjning
Jag klättrar själv efter
mina kläder
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Vuxna ger exempel
på hopplek

Sångleken
”Gumman i lådan”

Handtvätt
på pall
Avslutande avslappningsövning:
gunga i tyggunga

Till grupprummet
över bänk

Jag komm
till dagis

2

Jag klättrar själv
till blöjbytet

Dagssömn

Den vuxna smeker till sömns

Jag klättrar själv upp i sängen

KL.
12–
14

VIL
A

13
M

14

ÄLP
ATT
ÖRA
ÄLV

MÅ
AN
L
EL

Kullerbyttor

L

I famnen

Till grupprummet
genom madrasstunnel

FRI LEK INNE

15
Dans

16

EK

U
T

E

17

FR
IL

Lek över sängarna

Mera klättring över sängarna

Lastbilsrally

mer
s
Vi promenerar hem

Sandlådan

Kullerbytta på olika sätt
Kullerbytta på den vuxnas ben
• Den vuxna sitter på golvet med raka ben. Barnet sätter sig på
huk vid den vuxnas fötter.
• Barnet trycker hjässan mot den vuxnas vrister och trycker samtidigt hakan mot bröstet.
• Den vuxna tar tag om barnets höfter och styr barnet i en kullerbytta över sina ben.
Famnkullerbytta
• Den vuxna sitter på golvet med raka ben. Barnet står bakom
ryggen på den vuxna.
• Barnet lägger sig på den vuxnas högra axel med magen mot
axeln eller den vuxna lyfter upp ett litet barn på sin högra axel.
• Barnet lägger armarna avspänt i den vuxnas famn.
• Den vuxna stöder barnets huvud bakom nacken med vänstra
handen, så att barnet har rundad rygg, och håller högra handen
vid barnets höfter så att han eller hon kan bromsa rörelsen.
• Barnet gör en kullerbytta och landar med ryggen på den vuxnas
ben.
Kullerbytta från bänk
• I utgångspositionen sitter barnet på knä på bänken och sätter
händerna på mattan nedanför bänken.
• Den vuxna stöder barnet vid nacken och höfterna och barnet
trycker hakan mot halsgropen.
• Barnet lyfter på rumpan och tar sats med benen.
• Den vuxna hjälper barnet genom att stödja barnet i nacken och
lyfta i höfterna. Barnet rullar ner på mattan med rundad rygg
och fortsätter upp i sittande ställning eller på huk.
• Man kan sätta upp en uppochnervänd bild i ändan av bänken
och be barnet titta på bilden i utgångspositionen.
Kullerbytta framlänges
• Utgångsposition sittande på huk på främre trampdynan med
händerna mot mattan framför kroppen.
• Barnet gör avstamp med benen och lyfter upp rumpan samtidigt som det trycker hjässan mot mattan och hakan mot bröstet, så att ryggen hålls rundad. Barnet kikar på sin egen navel.
• Kullerbyttan är lättare att lära sig om man först prövar i nerförsbacke, till exempel genom att sätta en kil under madrassen.
• Den vuxna kan vid behov stödja bakom nacken och ge fart genom att puffa på rumpan.
• Barnet rullar runt och sträcker ut armarna vågrätt rakt framför
kroppen, så går kullerbyttan runt från huksittande till huksittande utan att barnet behöver hjälpa med armarna. Då kan man
göra många kullerbyttor i rad.
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Kopiera sidan åt alla barn. Färglägg och pyssla en egen medalj åt alla barn.
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