
Låt karusellen gå!
Ta i kanterna på tyget och låt farten öka 

från gång till löpning.

Byt riktning.

Karusellen



Byt plats fort! 
Ledarparet ropar en färg, till exempel grön. 

Då ska alla som står vid grön färg byta plats under fallskärmen. 

Pröva på att byta plats hand i hand på olika sätt: springande, 

hoppande, smygande och galopperande.

Regnbågen



Fartens tjusning!
Barnet tar i ändan av käppen och den vuxna snurrar 

det springande barnet med hjälp av käppen. 

Byt roller och riktning. 

Slängkälken



Snurra svansen!  
Den vuxna snurrar repet och barnet stiger eller hoppar över det. 

Byt roller och riktning.

Råttsvansen



Benen i vädret!
Plankan lägger sig på mage på sandlådskanten 

med armarna längs sidorna. 

Den andra låtsas ta en bild av plankan. 

Byt roller.

Plankan



Härma olika djur! 
Balansera på sandlådskanten som olika djur. 

Klarar du björngång och kan du trippa som en mus? 

Trippa som en mus



Fart på bollen!
Den vuxna rullar bollen mot barnet och barnet sparkar den rullande bollen. 

Den vuxna stannar bollen med olika kroppsdelar: 

handen, foten eller rumpan.

Byt roller.

Glädjebollen



Din egen zorrospark!
Den vuxna kastar bollen mot barnet och barnet 

sparkar bollen i luften eller efter en studs.

Luftspark



Hur många studsar klarar ni?
Studsa en badboll i luften mellan er. 

Vågar ni förlänga avståndet?

Badbollen studsar



Hu, monster i farten
Den vuxna kastar monsterbollen mot barnet. 

Barnet försöker väja och när bollen träffar byter man roller.

Monsterboll



Ta fast lastbilsföraren!
Barnet springer med en lastbil framför sig 

längs en markerad bana

Den vuxna försöker ta fast lastbilsföraren.

Lastbilsrally



Hittar ni en gemensam fart? 
Föraren ställer sig i papplådan och bär lådan med sig. 

Hjälpföraren håller i bakluckan.  

Spring längs en markerad bana.

Lådbilar



Blir du våt om tårna?
Hoppa över vattenhinder utan att bli våta om fötterna. 

Hitta på olika hopp.

Vattenhinder



Största noggrannhet!
Hoppa över linjerna utan att vidröra dem.

Linjehopp



Framåt tillsammans
Ta tag om repet med ena handen, 

barnet framför och den vuxna bakom

Håll i repet och följ rutten.

Pröva med slutna ögon eller 

en mössa över ögonen.

Repbanan



Vilket djur är du? 
Barnet lockar på den vuxna med ett valfritt djurläte. 

Den vuxna följer ljudet med slutna ögon tills han eller hon når barnet.

Byt roller.

Vov, mjau, mu och kuckeliku!



Tankaren är skyddad!
Välj fl era kullare. De andra springer undan som blixten. 

När blixtbilarna blir tagna stannar de och springer på stället.

Räddaren, det vill säga den som tankar bilen, lyfter upp armen på den som har 

blivit tagen och håller fi ngret mot barnets sida och 

räknar till fem. Sedan får bilen springa igen.

Byt kullare ofta.

Blixtbilstafatt



Ta tag i svansen! 
Häng svansarna i kläderna. 

På en given signal börjar alla springa undan och 

försöker samtidigt ta svansar av de andra. 

Deltagarna håller de fångade svansarna 

i handen tills alla svansar har samlats.

Svanstafatt



Mutkitellen teitä pitkin!
Barnet ligger på underlaget och den vuxna får barnet att slappna av 

genom att köra med en småbil på barnets kroppsdelar och samtidigt 

namnge kroppsdelarna.

Byt roller.

Trafi kstaden





Frasiga popcorn
Barnen kastar svansbollar ur en papplåda omkring sig. 

De vuxna samlar svansbollarna en och en och 

för dem tillbaka i lådan.

Byt roller.

Popcornskastrullen

Första maj



Förstamajballongen spricker! 
Bilda en ring och rör er hand i hand framåt till en liten ring. 

Rör er bakåt och blås samtidigt luft i ”ballongen” tills den blir 

så stor att den spricker. 

Släpp varandras händer när ballongen 

spricker och gör ett jättehopp.

Ballongringen



Dansa min spegel!
Barnet och den vuxna står mitt emot varandra. 

Den ena gör mjuka dansrörelser med armarna och benen. 

Spegelbilden följer exakt samma rörelser och fi gurer 

med sina armar och ben.

Lek ljudlöst och byt roller.

Spegelbild

Morsdag



En fjäril satte sig på näsan! 
Den vuxna fångar en osynlig dansfjäril på fi ngret och låter den dansa 

i luften en stund. Den vuxna sätter dansfjärilen på barnets fi nger och 

barnet låter fjärilen dansa i luften

Pröva också på att låta olika kroppsdelar dansa. 

Fjärilen sätter sig på armbågen och armbågen dansar, 

därefter tån, knät och rumpan.

Dansfjärilen



Håll balansen!
Barnet står på bollen och den vuxna stöder med armarna.

Hittar ni balansen?

Pajasboll

Vårfest



Hej vi snurrar! 
Vuxna och barnet hälsar på varandra genom rockringen med raka armar.

Håll fortfarande varandra i händerna och sätt rockringen 

i rörelse runt era armar.

Byt riktning och armar.

Snurrande rockringar


