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IDÉ-Katalog 

Dagtilbud i GAME Streetmekka Viborg 

 

 

 

’Bevægelse, leg og læring’ 

 

 

 

Udarbejdet af Sekretariatet, Børn & Unge, Viborg Kommune  
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Velkommen i GAME Streetmekka 

I har mulighed for at benytte husets faciliteter og redskaber. Der er 

indkøbt særlige rekvisitter til dagtilbud (bolde, scootere, cykelhjelme 

mm.) Alt dette er I velkomne til at benytte.  

GAME kan være rammen, som kan styrke den pædagogiske læreplan og 

de 6 læreplanstemaer. Idekataloget har specielt fokus på Krop, Sanser og 

Bevægelse. 

 

GAME har følgende retningslinjer: 

• Ryd op efter jer selv 

• Opsyn med børnene i faciliteterne 

• Husk hjelm, hvis der bruges ’noget med hjul’ 

 

Idekataloget 

På følgende sider er der gode ideer til at benytte GAME. Dette er 

inspiration til at komme godt i gang.  

 Side 3+4: På asfalten 

 Side 5: På ramperne 

 Side 6: På parkourbanen 

 Side 7: Billede af rekvisitter til udlån 

 Side 8: Afslutning – det seje håndtegn i GAME 

 

 

Go fornøjelse 😊 
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På Asfalten: 

 

 

Sanglege/opvarmningslege: 

• Hoved, skulder, knæ og tå 

• 10 indianerbørn 

• Haj-sangen (Shark-sangen) 

• 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre 

 

På Hjul (Husk hjelm): 

• Scooterstafet 

• Slalom gennem kegler 

• Løbecykel på stregerne 

Boldlege: 

Kaptajn på skibet 
Formål: 
Forståelsen for de forskellige typer af bolde (størrelse, farver og antal) 
Legens forløb:  
Børnene starterne med at stille sig på en række og lege 
matroser/pirater - der skuer ud over havet (basketbanen).  
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Den voksne fortæller en historie om en masse skatte (bolde), der ligger i 
skattekisten (boldkurven i hjørnet). Disse skatte skal fragtes sikket ud på 
havet til alle redningskransene (hulahopringene), der ligger fordelt ude 
på banen. 
  
Kaptajnen (den voksne) skal have hjælp af matroserne til at flytte alle 
skattene ud på redningskransene, matroserne må kun tage én skat ad 
gangen (én bold). 
 
Matroserne samles igen og skuer udover havet. Kaptajnen udstikker 
forskellige kommandoer: 
 

- Skattene (boldene) skal flyttes fra de blå redningskranse til de 
røde kranse. 

- De samme skatte (typer af bolde) skal ligge i samme ringe 
- Der må kun ligge 2 guldmønter (bordtennisbolde) i samme 

redningskrans 
- Osv. Osv. – her er det kun fantasien, der sætter grænser 

  
Boldbasis: 
Alle børnene henter en basketbold.  
 

- Kan bolden hoppe? (måske kan nogle endda drible) 
- Kan den trille? (følg evt. stregerne på banen imens) 
- Kan man gribe?  
- Ramme målet (kurven, stregen) 

 
Materialer: 
Masser af bolde – alt fra tennisbolde til basketbolde (skatte) 
Kurv/spand (skattekiste) 
Hulahopringe (redningskranse) 
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På ramperne 

 

Bevægelseslege: 

• Løbe på ramperne – forsøge at komme op på de forskellige afsatser.  

• Rutsje ned ad ramperne. 

• Fri leg – udfordre børnenes motorik. I vil opleve hurtig progression 

ift. at lykkes med at komme på toppen. Legen giver dem hurtigt 

fornemmelsen af at mestre og komme til toppen af rampen. 

Læringslege: 

• Der kan gemmes/lægges ærteposer ud i området, og børnene løber 

rundt og samler ærteposer ind – 1 ad gangen, så børnene får mange 

ture op og ned.  

• Vendespil med små kort fra Hit med Lyden. Den voksne udleverer et 

kort (Anton Abe) – og nu gælder det om at finde makkeren, som er 

placeret rundt på ramperne (Anton Abe). Når man har stik, så 

afleverer man det til den voksne, og så får man et nyt kort. Når alle 

stik er klaret, kan man jo tale om bogstaverne, lydene, dyrene mm. 

På hjul: 

• Scootere (få en fornemmelse af at køre op og ned ad rampen. Lidt 

ad gangen) 

• Skateboard – ligge på maven. Trække sig frem med armene, og køre 

tilbage.   
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På parkourbanen 

 

 

Bevægelseslege: 

• Kongens efterfølger i små grupper. Alle børn får lyst til at prøve de 

forskellige udfordringer 

• Gemmeleg i små grupper. En gemmer – gruppen tæller til 20 – og så 

finder gruppen den, der har gemt sig. 

• Jorden er giftig (hoppe, løbe, hinke, kravle, krybe mv.) 

• Klatrevæg og stor madras (kolbøtter, trille, kravle, afslapning mm.) 

Læringslege: 

• Lad børnene bevæge sig på banerne som fugle, katte, løver, slange, 

racerbil, sommerfugl, aber – slut af med at børnene 

 

 

 

 

 

Go fornøjelse ☺ 
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UDSTYR TIL DAGTILBUD I GAME 

 

5 Skumbolde  

 

 

1 sæt ærteposer  

 

 

90 Bordtennisbolde 

5 røde kegler 

5 blå kegler 

2 gule kegler  

2 grønne kegler 

 

Indhold: 

1 stk. frisbee i skum 1 sæt kastebold 4 stk. 

1 stk. Ogo sportspil med håndtag 1 stk. Rubberflex ball 
1 stk. Catch Ball 1 stk. Stopur, Select 
1 stk. Bonkerball, mini 1 stk. fodbold, Mikasa Kids 
1 stk. Super Mega Soft 4 stk. Speedrobe 
1 stk. kastering 20 stk. mærkebånd, rød, blå 
2 stk. reb til at gå på række 4 stk. Simple Flyer 
1 stk. fløjte - plastik 1 stk. håndbold, Mikasa Kids 
2 stk. Neopren catch and play set 6 stk. Tail Balls 
1 stk. Buetov 4 stk. hinkesten 

2 blå løbecykler 

 
2 røde 
løbecykler 

 
 
10 scooter 

 
 
 
 
 
7 Hula hop 
ringe  
 
 
 
 
10 Hjelme 
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Husk det seje håndtegn som afslutning når man er i GAME 

 

 


