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“Hej skal vi cykle?”
Bevægelse kommer i mange former og er vigtigt hele livet! Bevægelse er med til at 
forbedre kroppens kompetencer og styrke vores generelle helbred — både det fysiske og 
mentale. Det er vigtigt for os alle, men især børn under udvikling har brug for at bevæge 
sig så meget som overhovedet muligt. Når børn cykler, styrker de balancen, muskel-led-
sansen, bevægelsernes præcision og kropsbevidstheden. For børn er bevægelse en leg 
— også når de cykler. I dette hæfte finder I en masse cykeløvelser og -lege, der, udover 
at være sjove, gør en masse godt for motorikken og får bevægelse til at blive en ren leg! 
Derfor siger vi “Hej skal vi cykle?” 

God fornøjelse med materialet!

Ergoterapeut og Legehelt, Signe Tange, Børneulykkesfonden 
Pædagogisk konsulent, Anne-Dorthe, Børneulykkesfonden
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Hvad skal vi bruge?
Til hæftets aktiviteter skal I bruge følgende:

Cykler
Brug de cykler, institutionen har til rådighed. Løbecykler er gode, da de er nemme at 
bevæge sig rundt i legene med, og samtidig er de rigtig gode til at træne balancen. Alle 
cykler kan dog bruges, så vælg dem I har i institutionen, og som børnene bedst muligt 
kan køre og navigere rundt på. 

Skal alle have en cykel?
Er der ikke nok cykler til, at hvert barn kan få én, kan børnene sagtens deles om de cykler, 
der er. Skal børnene deles om cyklerne, kan cykellegene i hæftet kræve lidt justering, 
men ofte vil det være nemt i cykeløvelserne blot at lade børnene lave øvelserne på tur.
I cykellegene vil man i de fleste tilfælde f.eks. kunne indsætte nogle “dommere” i legen 
eller indsætte et ekstra element (f.eks. dyr eller transportmiddel), der bevæger sig til fods 
(f.eks. både taxaer og busser i “bus-legen” eller blæksprutter i “haj-legen”). I kan også 
lade nogle af børnene lege legene løbende og skifte undervejs.

Refleksveste
Refleksveste er vigtigt sikkerhedsudstyr, hvis I leger steder, hvor der er andre trafikanter, 
og sigtbarheden er mindsket. Under alle omstændigheder kan vestene dog være gode 
til at indikere, at I nu skal i gang med “Hej skal vi cykle?”, og i mange tilfælde vil de også 
være gode til at tydeliggøre forskellige roller i legen. 

Cykelsten, cykelskiver, spand/kurv og snor
Med “Hej skal vi cykle?”-pakken følger cykelsten designet af bObles og cykelskiver i  
farverne rød, gul og grøn. Dem vil I skulle bruge i de forskellige aktiviteter — hvornår og
hvordan fremgår af aktivitetsbeskrivelserne. Derudover er det en god idé at have en 
kurv/spand/pose med til at opbevare cykelskiverne i flere af legene, hvilket også fremgår 
af beskrivelserne. Vil I hænge cykelstenene op i en form for forhindringsbane eller lave 
lyssignaler af dem (se f.eks. “Cykelbane med ophæng og lyssignaler”), skal I bruge noget 
snor eller garn. 

• Cykler
•  Cykelhjelme
•  Cykelsten

•  Cykelskiver
•  Spand/kurv
• Snor

•  Evt. refleksveste

Kan vi bruge noget andet?
Hvis I ikke har “Hej skal vi cykle?”-pakken, kan I sagtens bruge noget andet til hæftets 
aktiviteter. I stedet for cykelsten kan I bruge andre markeringer såsom kegler eller ærte-
poser. I flere tilfælde har farven på markeringerne en betydning, hvorfor cirkler tegnet 
med farvekridt er en god løsning.

Cykelskiver kan I erstatte med hjemmelavede papskiver (lav gerne et hul i, så de kan 
sættes om styret) eller f.eks. snor. Også her har farverne betydning, så brug de samme 
farver som jeres markeringer og gerne rød, gul og grøn for at følge trafikkens signalfarver.
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Aktiviteterne
 
I hæftet finder I en række aktiviteter, der alle er udviklet med henblik på at komme godt 
omkring børnenes motoriske kompetencer, mens de cykler. Hvordan aktiviteterne styrker 
de forskellige motoriske sanser og kompetencer, kan I læse i den lille boks, der er ved 
hver aktivitet. Boksene skal tydeliggøre det fokus, der er i den pågældende aktivitet i “Hej 
skal vi cykle?”, og er ikke en udtømmende liste over alle de motoriske og sansemæssige 
funktioner, der er i spil i legen. Når vi bruger vores motorik og bevæger os, er der en 
masse grundmotoriske funktioner og sanser i gang, og derfor er boksene blot for at  
illustrere aktivitetens særlige fokus. 

Opvarmning, Øvelser og Lege
Aktiviteterne er delt op i opvarmning, øvelser og lege.

Opvarmning: Opvarmning skal der til. Det varmer kroppens muskler og sener op, så 
kroppen bliver smidig og god til at lege. Samtidig har opvarmningen den hensigt at give 
en god start på dagen — alle, uanset cykelevner, kan være med til opvarmning, og det 
er sjovt, og noget vi gør sammen. Udover at varme kroppen op, fungerer opvarmningen 
altså som en god social ramme for dagens videre aktiviteter.

Cykeløvelser: Cykeløvelserne er udvalgt og udviklet med henblik på at styrke forskellige 
grundmotoriske sanser og de forskellige motoriske funktioner, vi bruger, når vi cykler. 
Nogle øvelser styrker særligt den vestibulære sans, mens andre er udvalgt for særligt at 
styrke muskel-ledsansen — nogle steder er balance og opmærksomhed i fokus, og andre 
steder er øvelsens hensigt at arbejde med acceleration og det at kunne lave store sving. 
Dette er dog blot et fokus i øvelserne. Ved hver øvelse (og hver leg) bruger børnene en 
masse forskellige motoriske kompetencer, og det allervigtigste er at have det sjovt og 
bevæge sig!

Cykellege: Ligesom ved cykeløvelserne er legene udviklet, så børnene gennem de for-
skellige lege får trænet alle de forskellige motoriske kompetencer, vi bruger, når vi cykler. 
Legene vil ofte samle de motoriske kompetencer, der øves gennem cykeløvelserne, blot 
med en rammefortælling og mere plads til leg og fantasi. 

Det sociale element
Det skal være sjovt at bevæge sig, og det skal være sjovt at bevæge sig sammen. Derfor 
er det sociale element gennemgående i kampagnens aktiviteter. Det kommer f.eks. til 
udtryk, når børnene skal give “highfive” til hinanden, bytte cykelskiver, holde balancen 
sammen eller tjekke hinandens cykelhjelme. 

Lidt om sanser, motorik og cykling
Kort om de grundmotoriske sanser og hvordan de styrkes gennem aktiviteterne i “Hej 
skal vi cykle?”:

•  Den vestibulære sans: Også kaldet hovedbalancesansen. Den sidder i det indre øre og 
sørger for, at vi holder balancen. Det er også denne, der fortæller os, når vi bliver svim-
le eller rundtossede f.eks. af at gynge, rulle eller trille. Den trænes ekstra godt ved f.eks. 
at slå en masse koldbøtter eller vende hovedet nedad. 

•  Muskel-ledsansen:  Denne er nok – side om side med balancen – den vigtigste sans, 
når man cykler. Det er kroppens evne til at opfatte bevægelse, bruge muskelkraft,  
kropsstillinger og kroppens placering i rummet, og den ligger i muskler, led og sener. 
Det er med denne, at “kroppen ved”, hvor meget muskelkraft der skal til for at udføre 
en bevægelse, inkl. koordinationen og hastigheden af denne. 

•  Den taktile sans: Den del af taktilsansen, der bruges i denne sammenhæng, er 1) Be- 
vægelsernes præcision: Hvis følesansen er nedsat, medfører det upræcise bevægelser. 
2) Kropsbevidsthed: Der er rigtig mange sanser, der skal arbejde sammen, når man 
cykler. 3) Balance: Når man er ved at komme ud af balance, så skal kroppen kunne 
mærke dette for at kunne “rette op” igen.   

Ovenstående tre sanser kaldes også de grundmotoriske sanser og er grundlag for hele 
vores bevægeapparat og kropskontrol.

•  Synssansen: Synssansen bruges selvfølgelig i trafikken i forhold til at aflæse signaler 
og andre trafikanter, men den er også ekstremt vigtig for balancen og for at afstands- 
bedømme og aflæse forhindringer.  

•  Høresans: Høresansen er en vigtig sans i trafikken til at orientere sig med.

Er der nogle sanser, der ikke er i spil i 
“Hej skal vi cykle?” ?
Næsten ikke! Vi har ikke lege med smags- og lugtesansen i “Hej, skal vi cykle?”, men det 
kan nemt gøres med f.eks. en “Smage-cykeltur” eller hvad med en “Lugte-skattejagt” på 
cykel? Det er bare at give fantasien frit spil!
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Forslag til ugeskema
Herunder finder I et forslag til, hvordan I kan tilrettelægge jeres “Hej skal vi cykle?”-forløb. 
Ugen har en vis progression i øvelser og lege, som I kan læse om til højre i skemaet. 

Skemaet er blot en inspiration til, hvilke aktiviteter I kan lave de forskellige dage. Der er 
store forskelle i børnegrupper, tidsforbrug, motoriske kompetencer osv., så lad jer blot 
inspirere af hæftets aktiviteter, og brug det, som I har lyst til. Det vigtigste er, at det skal 
være sjovt at cykle!

Mandag Opvarmning
  • Cykelopvarmning

Cykeløvelser
  • Slalom
  • Farvejagt

Cykellege
  • Jorden er giftig
  • Postbud

Dagen er første cykeldag, og der bruges lige lidt 
tid på at lære cyklerne at kende. Der startes 
med cykelopvarmning, hvor hele kroppen bliv-
er klar til at cykle! Der er slalom og farvejagt, 
der på forskellig vis træner balance og kontrol. 
Legen “Jorden er giftig” træner både balancen 
og børnenes samarbejdsevner, så det at cykle 
sammen bliver en god, social oplevelse helt 
fra starten. Til sidst leges der “Postbud”, hvor 
børnene på en forholdsvis enkel og legende 
måde kan få trænet cykelkundskaberne.

Tirsdag Opvarmning
  • Cykelopvarmning

Cykeløvelser
  • Cykel-highfive
  • Fartleg

Cykellege
  • Haj-leg
  • Fugleleg

Der arbejdes videre på at styrke muskel-led-
sansen med mange start og stop (acceler-
ationer), balance og koordination. Dette 
trænes også, når børnene skal stoppe op med 
fødderne på cykelstenene eller give highfive, 
mens de cykler. Der leges lidt med farverne 
og cykelskiverne for at udbygge legene. Ved 
”Cykel-highfive” kommer der ligeledes lidt godt 
kammeratskab og understøttelse af sociale 
relationer i spil – en god måde at starte dagen 
på! Dette kan man også bringe i spil under vari-
ationerne i ”Fartleg”. Til sidst leges “Haj-leg”  
og “Fugleleg”, der bygger videre på “Jorden er  
giftig” fra i går, men også inddrager cykel-
skiverne og fangelegselementet, hvilket både 
sætter fokus på signalfarverne i trafikken og 
træner accelerationsevne og balance.

Onsdag Opvarmning
  • Cykelopvarmning
  • Frugtsalat

Cykeløvelser
  • Find en ven
  • Cykelbane med ophæng og 
     lyssignaler

Cykellege
  • Røvere og politi 

Der introduceres en ekstra opvarmning for 
variationens skyld nemlig “Frugtsalat”. Derefter 
er der indledningsvis en lille social leg, “Find en 
ven”, for at komme godt i gang — denne leges 
uden brug af cykelsten, så en anden voksen i 
mellemtiden evt. kan sætte cykelbanen op. På 
cykelbanen skal der rammes cykelsten med 
hænder og fødder, og der kommer gang i ”lys-
signalerne”. Til sidst kommer en forfølgelsesleg 
for rigtig at få gang i “hele motorikken”.

Torsdag Opvarmning
  • Cykelopvarmning
  • Frugtsalat

Cykeløvelser
  • Frugtsalat med cykler

Cykellege
  • Jorden er giftig m. farver
  • Haj-leg m. farver
  • Taxa/Bus

Efter opvarmning — “Cykelopvarmning” eller 
“Frugtsalat” — gentages nogle af de tidligere 
lege, dog hvor signalfarverne får en større be-
tydning. På den måde udbygges det velkendte 
med nye udfordringer, og børnene nyder godt 
af både repetitionen og nye udfordringer. Farv-
er og lyd inddrages i højere grad i legene, både 
som udbyggende elementer og som introduk-
tion til at skærpe sanserne i trafikken. Til sidst 
sluttes af med “Taxa/Bus”, hvor cykelskiverne 
kommer i spil.

Fredag Opvarmning
  • Cykelopvarmning

Cykeløvelser
  • Find en ven

Cykellege
  • Cykelbane med ophæng og 
      signaler
… 
… (Vælg jeres favoritter)

Ugens sidste dag. Her vil de “gamle” lege gå 
igen, så der ikke skal bruges tid på at lære nyt, 
og så børnene kan få lov at gentage det, der 
har været særligt sjovt. Cykeløvelsen er “Find 
en ven” for at lave en god, fælles øvelse til at 
slutte af med. Herefter er der “Cykelbane med 
ophæng og lyssignaler”, så hele motorikken 
kan komme i spil, og hvor det med lyssignaler- 
ne næsten er som at cykle i trafikken. Vil man 
lege mere, vælger man bare de lege, børnene 
har været allermest glade for! 
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Opvarmning
Cykelopvarmning
Rekvisitter: Cykelhjelme og evt. refleksveste

Hvordan?

• Ryste arme, ben, hænder, fødder og hele kroppen 
Få rystet arme, hænder, ben, fødder, mave, hoved, numse. Hele kroppen vækkes og 
bliver klar til at cykle. 

• Varm armene op 
Sving armene rundt om dig selv fra side til side: Armene skal varmes godt op, så de 
kan holde fast i styret, og så de også kan dreje! Heeeelt om på ryggen — se, hvor langt 
de kan komme. Se efter, hvor langt de når — nakken skal jo også varmes op.  
Drej med styret: Lad som om, I holder på et styr, og lav små og store sving — vi skal 
blive rigtig gode til at styre cyklen.  

• Varm benene op 
Lig ned og lav cykelben: Lig på ryggen, og lav cykelbevægelser med benene skiftevis 
hurtigt og langsomt — op ad bakke, ned ad bakke og spurt! Benene bliver helt klar til at 
cykle.   
Løbe på stedet hurtigt og langsomt: Ovenstående øvelse kan også laves “løbende” på 
stedet. Denne er særlig god til en spurt! 

• Cykelsko på Så skal cykelskoene på. De ligger heeelt oppe på den øverste hylde… op og 
nå den ene og så ned og tage den på foden. Oooop og nå den anden og så tage den på 
den anden fod. 

• Pudse cykelskoene Cykelskoene skal være flotte og klar til at køre! Vi strækker os heeelt 
op og svinger ned og pudser skoene! Fejebevægelser med kroppen. En gang til… 

•  Evt. refleksveste Refleksveste / “Cykelvest” hvis I bruger det. Få evt. børnene til at tjekke 
på hinanden, om de sidder, som de skal, og om man kan se alle reflekserne. 

• Cykelhjelme Så er det bare på med hjelmene! Vi tjekker lige hinandens hjelme for at se, 
om de sidder, som de skal.

Cykelopvarmningen er en sjov start på aktiviteterne, hvor hele kroppen bliver klar til 
at cykle. Den vestibulære sans – og hermed balancen – styrkes særligt, når hovedet 
bevæges fra side til side og op og ned. Muskel-ledsansen og kropsbevidsthedens 
styrkes ved de forskellige temposkift, når der cykles op ad bakke og spurtes. Fælles-
skabsfølelsen styrkes, når vi hjælper hinanden med at tage veste og hjelme på.

Frugtsalat
Rekvisitter: Cykelsten.

Hvordan?
Cykelstenene placeres i en cirkel eller spredes ud på banen. Vil man bagefter lave 
cykeløvelser med cykelstenene, kan man sætte cykelstenene i den bane, så man er klar til 
at gå direkte videre til næste leg/øvelse bagefter.

Alle skal stå på hver deres cykelsten. Der skal gerne være lige mange cykelsten i hver 
farve, da man ellers kan komme til at “mangle” en sten. 

En person (pædagog eller barn) råber:

• En farve: Man bytter plads med andre med samme farve.
• To farver (f.eks. “rød bytter plads med grøn”): Dem, der står ved en grøn cykelsten, 

løber hen til en rød cykelsten og omvendt.
• “Frugtsalat”: Alle løber hen til en cykelsten med en anden farve end den, de lige stod ved.

Variationer: 
Aftal f.eks., at der skal stå to børn ved hver cykelsten, hvor de hver især kun må røre 
jorden med den ene fod — børnene bliver nødt til at stå tæt og holde om hinanden, så 
både balance og samarbejdsevner trænes. Legen kan også leges som “stoledans”, hvor 
der løbende fjernes kegler.

Legen træner især 
opmærksomhed, balance og 
kropskontrol, når børnene 
skal navigere rundt mellem 
cykelstenene og hinanden. 
Står der flere børn ved én 
sten (se variation) trænes 
balancen og samarbejdsevner 
yderligere, og det sociale 
element styrkes.
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Ved at øve store og små sving 
trænes muskel-ledsansen, balancen, 
kropskontrol og kontrol over cyklen.

Cykeløvelser
Slalom
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten.

Hvordan?
Lav en cykelbane med cykelstenene. Lav banen rundt i ring eller fra ”den ene ende til den 
anden” – det skal blot være tydeligt for børnene, hvor de skal køre for ikke at støde sam-
men. Start evt. med blot at køre banen rundt for at komme godt i gang. Herefter køres
der slalom mellem stenene. Kør begge veje gennem banen, så børnene får trænet begge 
sider af kroppen.

Variation: Start med få cykelsten, og indsæt flere og flere undervejs for at variere 
sværhedsgraden. Variér cykelstenenes placering for store og små sving.

Farvejagt
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme, cykelsten og -skiver samt en spand/kurv.
 
Hvordan?
 
Variation 1: 
Lav en cykelbane af cykelstenene. Sæt en spand/kurv med cykelskiverne ved start/stop 
af cykelbanen. Når børnene cykler forbi start, trækker de en skive. Når man passerer 
en cykelsten med samme farve som ens skive, sætter man foden på stenen, inden man 
cykler videre. Når man kommer til start, trækker man en ny skive i en anden farve.

Kør banen igennem begge veje, så børnene får trænet balancen på begge sider.

Variation 2: 
Sæt cykelstenene mere tilfældigt. Børnene tager en skive fra spanden/kurven, hvorefter 
de cykler rundt og skal røre alle cykelstenene med samme farve som deres cykelskive 
med foden. Herefter tager de en skive med en ny farve og gentager. 

Hvis der ikke er nok cykelskiver til, at alle kan trække én, kan børnene vente i række, til 
nogen kommer re tur, og få deres — eller supplér evt. selv med flere papskiver eller snore 
i forskellige farver.

Børnenes muskel-ledsans, 
balance, koordinering og
kropskontrol trænes ved 
manøvrering mellem cykel-
sten/skiver og de andre børn,
ved hyppige start/stop med 
cyklen og ved at holde 
balancen på cykelstenene.
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Cykel-highfive
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme, cykelsten og -skiver samt en kurv/spand.

Hvordan?
Lav en cykelbane hvor børnene: (1) kan køre begge veje, eller (2) lad børene køre 
vilkårligt rundt mellem hinanden. Start evt. med at køre banen et par omgange for at 
komme godt i gang. Saml cykelskiverne i en kurv/spand ved banens start/stop. Alle 
børn tager en skive og sætter den på styret, hvor man tydeligt kan se den. Halvdelen af 
børnene cykler den ene vej rundt på banen, den anden halvdel den anden vej. Når man 
passerer én med samme farve skive som én selv, giver man vedkommende en ”highfive”. 
Når man passerer en person med en anden farve skive, vinker man til hinanden. Når 
børnene kommer til start/stop, tager de en skive med en anden farve og får hilst på nogle 
andre børn.

God social øvelse til at komme godt i gang. Muskel-ledsansen aktiveres, når 
børnene koordinerer fart og retning i forhold til at ramme hinanden – både ved at 
give “highfive” og når cyklens tempo skal justeres. 

Fartleg
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten.

Hvordan?
Lav en cykelbane af cykelstenene. Sæt gradvis flere sten på banen eller start med at bruge 
dem alle. Farven på stenen har betydning:

Grøn = Kør så hurtigt, du kan, til næste sten.
Gul = Kør i medium fart til næste sten.
Rød = Kør så langsomt, du kan, til næste sten.

Start evt. med at køre banen igennem et par gange. Afhængig af børnegruppen kan  
”farvereglerne” introduceres på en gang eller gradvist. Brug alle sten eller et par stykker 
for kortere eller længere fartintervaller. Kør begge veje, så børnene får trænet begge 
sider af kroppen.

Variation: Børnene kører vilkårligt rundt mellem stenene men stadig ud fra ovenstående 
”farveregler”. Her vil der være større krav til koordination og opmærksomhed. 
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Fartleg med stop og klap 
Kør videre på banen fra fartleg (eller lad børnene køre vilkårligt rundt mellem cykel-
stenene).
 
Grøn = Kør videre.
Gul = Sæt den ene fod på cykelstenen (bliv siddende på cyklen), og klap en gang, før du 
kører videre.
Rød = Sæt den ene fod på cykelstenen (bliv siddende på cyklen), og klap tre gange, før du 
kører videre. 

Kør begge veje, så børnene får trænet begge sider af kroppen.

Variation: Lad halvdelen af børnene køre den ene vej og den anden halvdel den anden 
(eller kør vilkårligt rundt). Når man kommer til en gul eller rød sten, stopper man med 
foden på stenen og venter, til der kommer en modkørende. Den modkørende stopper 
også med foden på stenen, og man klapper hinanden i hænderne hhv. en eller tre gange, 
inden man kører videre. 

Ved de forskellige fartintervaller, når der stoppes helt, sættes i gang og accelereres, 
styrkes børnenes kropsbevidsthed, balance, kropskontrol og kontrol over cyklen 
samtidig med, at der sættes fokus på signalfarverne i trafikken. 

Når børnene holder balancen, mens de klapper (fartleg med stop), styrkes både 
balancen yderligere og legens sociale element.

Find en ven
Rekvisitter: Cykler og cykelhjelme.

Hvordan?
Alle børnene kører rundt mellem hinanden. Når der gives signal — brug f.eks. en fløjte — 
cykler børnene hen til den nærmeste makker, hvor de holder hinanden i begge hænder, 
så de laver en lukket ring. Er der et barn i overskud, laver de bare en ring med tre. 

Når alle har fundet en makker, gives der signal, og børnene cykler videre. Næste gang der 
gives signal, skal børnene finde sammen tre og tre, og også her skal alle holde hinanden 
i hænderne (er der børn i overskud, laver man en gruppe med lidt flere eller lidt færre). 
Fortsæt legen, indtil alle børnene står i en stor rundkreds.

Her trænes opmærksomhed, koordinationsevne og kropskontrol. Samtidig er det 
sociale element og fællesskab i fokus.
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Gennem banen kommer alle børnenes sansemotoriske kompetencer i spil. De øver 
sig i at navigere, de styrker muskel-ledsansen, når de rammer cykelstenene med 
hænder og fødder, og de styrker den vestibulære sans, balance, opmærksomhed og 
kropsbevidsthed. “Lyssignalerne” er sjove — og så træner de børnene i signalerne 
i trafikken.

Cykelbane med ophæng og lyssignal
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme, cykelsten og -skiver samt snor til ophæng. Brug evt. en 
spand/kurv til cykelskiverne.

Hvordan?
Lav en cykelbane ved at hænge cykelstenene op rundt omkring på legepladsen/området.
Sæt dem i forskellige højder, så børnene både kan nå dem med hænderne og med 
benene. 

Lav forskellige variationer gennem cykelbanen, f.eks.:

•  Træk en cykelskive ved banens start. Når man kører forbi en cykelsten i samme farve, 
giver man den en ”highfive” med hånden eller foden. Børnene trækker en skive i en ny 
farve, hver gang de passerer start. 

• Som ovenstående, men børnene cykler her vilkårligt rundt mellem cykelstenene. Når 
man har ramt alle cykelsten i samme farve som éns cykelskive, trækker man en cykel-
skive i en anden farve. 

• Kør gennem banen – nu må man kun ramme cykelstenene med fødderne (dem man 
kan). 

•  Kør gennem banen – nu må man kun ramme cykelstenene med hænderne (dem man 
kan). 

•  Kongens efterfølger: Børnene kører i en lang række. Den første bestemmer, hvordan 
der køres rundt mellem cykelstenene og rammer de sten, han/hun har lyst til. De andre 
børn gør det samme. Det kan være en god idé at have en fløjte eller et andet signal, der 
markerer, hvornår det er den næste i rækkens tur. Børnene kan også selv markere med 
en hånd i luften, når de gerne vil overhales.

Lav lyssignaler: 
De flade cykelsten kan sættes sammen til et lyssignal ved at sætte rød, gul og grøn oven 
på hinanden. Man kan dreje stenene således, at den farve, der gælder, er den cykelsten, 
hvor man kan se den store flade. Lyssignalerne kan sættes ind forskellige steder på banen. 
Det kan være pædagogen, der styrer lyssignalerne, eller børnene kan skiftes til at styre.
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Cykellege
Jorden er giftig (eller lavet af lava)

Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten — evt. cykelskiver.

Hvordan?
Fordel cykelstenen rundt omkring på legepladsen/området. Børnene cykler rundt mellem 
dem. Når der gives signal, f.eks. et fløjt, skal alle børnene hurtigt cykle hen til en “Ø” 
(cykelsten). Man skal blive siddende på cyklen, og man må ikke røre jorden, men man må 
godt røre øen med foden. 

Variationer:
Med færre cykelsten end børn kan legen leges således: Hvis man ikke kan nå en “tom” ø, 
må man cykle til en optaget ø. Her må man stadig ikke røre jorden men kun cykelstenen, 
og ellers må man holde fast i hinanden/cyklerne og prøve at holde balancen – uden at 
nogen rører jorden. Tag evt. løbende et par cykelsten væk, så der er flere og flere børn, 
der skal holde balancen sammen. Se, hvor mange øer, I kan nå ned på!

Jorden er giftig med signalfarver
Gør det sværere ved at indføre, at man skal cykle hen til en særlig farve. Hold f.eks. en 
cykelskive op med den farve, børnene skal cykle hen til, når der gives signal.

Alle de grundmotoriske 
sanser er i spil samtidig 
med, at der trænes op-
mærksomhed, koncentra-
tionsevne og samarbejde. 

Frugtsalat med cykler
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten.

Hvordan?
Leges som opvarmningslegen “Frugtsalat”, men denne gang med cykler. Man rører cykel-
stenen med den ene fod, mens man sidder på cyklen.

Legen træner især opmærksomhed, balance og kropskontrol, når børnene skal 
navigere rundt mellem cykelstenene og hinanden. Står der flere børn ved én cykel-
sten (se variation) trænes balancen og samarbejdsevner yderligere, og det sociale 
element styrkes.
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Postbud
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme, cykelsten, cykelskiver samt en spand/kurv.

Hvordan?
Cykelsten = huse, cykelskiver = breve, kurv/spand = posthus

Cykelstenene placeres rundt omkring på banen. Placér også ”posthuset”, f.eks. et sted i 
midten af stenene. Halvdelen af børnene er postbude, der bringer posten ud, mens den 
anden halvdel er postbude, der samler posten ind. Postbudene, der cykler ud med post, 
tager en skive fra ”posthuset” og afleverer den til et “hus” i samme farve. Derefter kører 
de tilbage og tager et nyt ”brev”. Postbudene, der samler post ind, samler cykelskiverne 
fra cykelstenene og kører dem tilbage til posthuset.  

Variation: Tag et par cykelsten fra, som I stiller eller hænger op lidt fra banen. Når man 
har afleveret et “brev” ved et “hus”(cykelsten) eller ved “posthuset” (kurv/spand), skal 
man spurte ned og “slå”/“sparke” til en af disse cykelsten, inden man kører tilbage og 
fortsætter som postbud. Denne variation styrker især muskel-ledsansen, da det kræver 
stor acceleration, koordination og præcision, når cykelstenene skal rammes.
 

Fugleleg
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten.

Hvordan?
Fordel cykelstenene som fuglereder rundt omkring på banen. Der udnævnes 2-3 børn til
at være rovfugle resten er mindre fugle. Nu gælder det om for de store fugle at fange de
små fugle. De små fugle har helle i rederne, men der må kun være en fugl i hver rede (der 
skal være færre reder end små fugle). For at være i reden skal man have den ene fod på 
cykelstenen. Hvis man kommer hen til en rede, hvor der i forvejen er én, skal den, der 
først kom hen til reden, flyve ud og finde en ny rede. Hvis man bliver fanget af en rovfugl, 
bliver man selv en rovfugl. Efterhånden som der kommer færre små fugle, skal nogle af 
rederne tages væk.  

Variation: I kan også aftale, at man må være to ved hver rede, hvor den der først kom til 
reden skal cykle væk, hvis der kommer en tredje fugl. Dette er lidt sværere, men det kan 
samtidig være en sjov og udfordrende variation og kan være en god løsning, hvis der er 
mange børn med i legen. 

Børnene træner alle grundmotor-
iske sanser, når de bevæger sig i 
forskellige tempi, starter og stop-
per, holder balancen ved cykel-
stenene, navigerer rundt mellem 
hinanden og laver forfølgelsesleg.

Denne leg bringer alle grundmotoriske sanser og kompetencer i spil med hyppige 
temposkift og mange start og stop, sving og navigation mellem børn og “huse”.

Med den sidste variation trænes motorik og kropskontrol yderligere gennem accele-
ration og koordination og præcision af bevægelser (muskel-ledsansen), når cykel-
stenene skal rammes.
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Haj-leg
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten.

Hvordan?
Fordel cykelstenene på banen, dette er øer. Børnene er nu ænder, der “svømmer” rundt 
omkring på banen. Lad 2-3 børn være hajer. Når der gives signal — brug f.eks. en fløjte — 
skal ænderne skynde sig hen til en ø. Når man har den ene fod på cykelstenen, har man 
helle på øen. Hvis man bliver fanget af hajen, bliver man spist, og så bliver man selv til en 
haj. 

Variationer: Hvis I er mange børn, kan I aftale, at man må stå flere ved hver ø. Tag 
løbende øer ud af legen for at gøre det sværere. 

Haj-leg med signalfarver
Her skal børnene cykle hen til en bestemt farve. Hold en cykelskive op med den farve, 
børnene skal cykle hen til.

Særligt muskel-ledsansen har godt af de mange start/stop og accelera tioner. 
Derudover kræver legen kropsbevidsthed, opmærksomhed på hinanden og på 
”hajerne” samt god koordinationsevne.

Røvere og politi
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme og cykelsten.

Hvordan?
Lav to fængsler på banen ved at placere et par cykelsten i hver ende af banen. Lad ca. 1/3 
af børnene være politi, resten er røvere. Nu gælder det for politiet om at fange røverne. 
Når man bliver fanget, bliver man cyklet i fængsel (røveren cykler efter politibetjenten). 
Når man er i fængsel, skal man sidde på cyklen med den en fod på cykelstenen. Man 
bliver befriet ved, at der kommer en kammerat og sætter foden på samme cykelsten. 
Herefter tager man hinanden i hånden og tæller til 10, og så er røveren befriet. Begge har 
helle, så længe de står med hinanden i hænderne.

I denne leg er der i høj grad fokus på de motoriske kompetencer, da legen sætter 
store krav til barnets kropsbevidsthed. Det gør den bl.a., når der accelereres i fart- 
legen, og når man skal holde balancen samtidig med, at man har sin kammerat i 
hånden. Det sociale element kommer i spil, når børnene er opmærksomme på at 
befri hinanden og samarbejder om at få hinanden ud af fængslerne.
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Bus / Taxa
Rekvisitter: Cykler, cykelhjelme, cykelsten og cykelskiver.

Hvordan?
Fordel cykelstenene på banen. Den ene halvdel af børnene starter som bus-/taxa-
chauffører, mens den anden halvdel er passagerer. Hver passager får en cykelskive, og 
passagererne fordeler sig ved cykelstenene. Sid gerne på cyklen med foden på stenen, 
mens man venter, det er godt for balancen!

Chaufføren kører hen til en cykelsten, hvor der står en passager. Passageren afleverer en 
”billet” (cykelskive), og bussen/taxaen kører hen til en cykelsten med samme farve (pas-
sageren cykler bag bussen/taxaen). Nu bytter man således, at den, der før var chauffør, 
venter på at blive samlet op (han/hun beholder billetten), og den, der før var passager, 
kører videre som chauffør.

I kan også lege legen således, at passageren har et x antal billetter til at starte med og 
først bliver chauffør, når alle billetter er brugt (f.eks. efter fem ture). Omvendt skifter 
chaufføren så til passager, når denne har samlet f.eks. fem billetter sammen. 

Hvis I vil være sikre på, at ingen står og “bliver glemt” ved en cykelsten, kan I sætte færre 
cykelsten på banen (der skal dog mindst være to i hver farve). Her vil børnene så stå flere 
i kø ved samme sten. 

Variation:
Legen kan leges mere organiseret ved blot at have tre cykelsten (rød, gul, grøn) i hver 
ende af banen, hvor chaufførerne så fragter passagerne fra den ene ende til den anden.
Her kan man evt. skifte ved hver tur, så man bare går bag køen, når man har været 
chauffør, og hvor den, der lige har været passager, så er chaufføren på tilbagevejen. Her 
får alle børn undtagen chaufførerne en cykelskive til at starte med, som overleveres ved 
hver tur.

Børnene træner alle grundmotoriske sanser, 
når de starter og stopper, holder balancen 
ved cykelstenene, og ikke mindst når de 
koordinerer og tilpasser deres cykling efter 
chaufføren. Og så synes næsten alle børn, at 
det er sjovt at køre med deres kammerater i 
bussen!
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Klar? Parat? Cykelstart!


