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Aftryk af små fødder
DET SKAL DU BRUGE
En skål, 2 dl hvedemel, 2 dl fint salt, 1 dl lunkent vand, 1 spsk. madolie, 
kagerulle, kniv, paptallerkner, strikkepind (eller lignende), snor og eventuelt 
pensler, akrylmaling og limlak.

BESKRIVELSE
Hæld vandet i en skål og opløs saltet i det. Tilsæt derefter olien og herefter 
melet og ælt dejen godt. Det er saltet, der gør dejen blød – så hvis I vil have 
den endnu blødere, kan I altid tilsætte mere. Lad herefter dejen hvile en times 
tid i skålen under et viskestykke. Vip nu dejen ud på et bord og rul den med en 
kagerulle ud i en jævn flade, der er ca. 3 cm høj. Skær nu et rundt stykke ud, 
der er ca. 10 cm længere end barnets fod, og læg stykket på en paptallerken. 
Sæt tallerkenen på gulvet og bed barnet stille sin ene fod midt på dejen og 
træde til. Det er vigtigt, at barnet løfter foden forsigtigt og lige op i luften 
igen bagefter, så I får et flot aftryk af foden i dejen. Det er noget I kan øve lidt, 
mens dejen hæver. I kan altid samle dejen igen til en klump og rulle den ud og 
prøve igen, hvis det ikke går helt som planlagt første gang. Når I er tilfredse 
med resultatet, stikker I et hul over fodaftrykket med strikkepinden, og så 
skal aftrykket bages i ovnen ca. 3 timer ved 100 grader. Når det er afkølet, kan 
I male det og/eller lakere det, trække en snor gennem hullet og hænge det op. 

FIF
Lav en stor portion dej, og rul den ud på en voksdug på gulvet. Nu kan flere 
børn træde på den samtidig og I kan skære stykkerne ud efterfølgende. 

Forsideillustration er tegnet af Mette-Kirstine Bak og stammer fra bogen ”Ti små tæer på tur” af Lotte Salling

Introduktion til bogen
Små tæer er ivrig efter at komme ud og opdage verden og også på at opdage 
sig selv i verden. Derfor er dette inspirationshæfte inspireret af Lotte Sallings 
”Ti små tæer på tur”, som er årets ÆllebælleMajfortælle 2022 bog. Der er 
derfor fokus på hvordan vi kan være med til at give vores små redskaber 
til at afkode, tænke over og forstå den verden, de er født ind i og som de er 
medskabere af. Hæftet giver derfor idéer til, hvordan vi træner de små fødder, 
husker på dem, tager os kærligt af dem og tager dem med på tur. 

Verden er ny i barnets øjne, og når vi ser verden gennem deres øjne, bliver vi 
mindet om, hvor utrolig fantastisk verden er – og hvor meget den rummer! 
Selv en tur i supermarkedet er fyldt med utrolig mange indtryk og oplevelser, 
som vi ind imellem glemmer at lægge mærke til eller vælger at frasortere 
midt i en travl hverdag. Men for barnet, er det en kæmpe oplevelse! Vi bør ind 
imellem gøre os selv den tjeneste at give os selv lov til at være i nuet sammen 
med barnet og bare opleve verden i det store og i det små.
Det håber vi denne bog kan være med til at inspirere til.

Hvis I selv har gode ideer til tur-oplevelser for de yngste, må I endelig dele 
jeres gode ideer med alle andre på Instagram med #småtæerpåtur.
Og husk, hav altid en bog med i tasken, når I er på tur. Bøger er dejlige at læse 
både udendørs, i toget eller i venteværelset. Det kan også udvide en tur-
oplevelse at have læst om et sted inden man besøger det og følge op på, hvad 
der eventuelt interesserede barnet på turen, med godt læsestof og billeder 
om det bagefter. 

God tur og god læselyst til jer alle sammen!
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Badetid – spa for små fusser
DET SKAL DU BRUGE
Håndklæder, en balje, vand, en fed creme, bomuldssokker, evt. havsalt, 
æteriske olier, Epsom salt, friske krydderurter, natron, bagepulver, 
sæbespåner

BESKRIVELSE
Små fødder har travlt med at være på tur, så sommetider skal de også have 
tid til at slappe af. Faktisk er jævnlige fodbad også gavnligt for små (og store) 
fødder, da det er en nænsom måde at udvikle følesansen på. 
Fyld en balje 3/4 dele op med lunt vand og placer den på et håndklæde på 
gulvet foran en komfortabel siddeplads. I kan eksperimentere lidt med, hvad 
I putter i jeres fodbad. Det kan f.eks. være badesalt, som giver fornyet energi 
til trætte fødder og forebygger nedgroede negle. I kan eventuelt blande lidt 
æteriske olier i noget havsalt, hvis I vil lave jeres egen badesalt. 
Hvis I vil give fødderne lidt massage under vandet, kan I eventuelt lege ”Ti små 
tæer” (se afsnittet i hæftet) i badet. 
Ved fodbad fjerner man føddernes naturlige fedtlag, så derfor er det vigtigt, 
at badet ikke varer længere end ti minutter – og så skal man huske at tørre 
fødderne godt og smøre dem ind i en fed creme efterfølgende. I kan eventuelt 
lege ”Denne lille gris gik på marked…” mens I smører cremen på, så den 
kommer godt ind imellem alle tæerne. 

FIF
I kan også putte vandperler i fodbadet. Det er både smukt og 
sansestimulerende.

Collage – på tur  i naturen
DET SKAL DU BRUGE
Et stort papir til en collage, lim, evt. saks, papir, farver (til skraveringer), kul, si

BESKRIVELSE
Som turist køber eller gemmer vi nogle gange små genstande, fra det sted 
vi har besøgt, som souvenirs. Disse småting giver os et tilhørsforhold til det 
sted vi besøgte, og er afsæt for mentale ture tilbage til stedet igen og igen. 
For børn, er det det samme med souvenirs – og derfor er det en god idé at 
indsamle små ting med dem (eller ikke stoppe dem fra at indsamle genstande), 
når I er på tur. Men hvad gør man så, med alle disse små mindevækkere? 
I kan f.eks. lave en collage som kort over jeres legeplads/have. Hvis 
legepladsen er delt op i zoner, kan hver zone repræsenteres med noget 
særligt. Køkkenhaven: tørrede eller pressede krydderurter; ’Skoven’: en 
skravering af træers bark; Sandkassen: noget fint-siet sand; Bålpladsen: 
kultegninger. Undersøg ét område af legepladsen/haven med børnene ad 
gangen – eventuelt over flere dage. Og lad dem finde frem til, hvad der er 
særligt kendetegnende for denne del og lad dem indsamle genstande, som 
minder dem om det. Sæt det så fint op på et stort ark papir, som til sidst bliver 
en stor collage af børnenes indtryk fra legepladsen/haven. 

FIF
I kan også lade børnene indsamle ting, når I er på tur, og lægge dem på et bord, 
så børnene, ud fra dem, kan fortælle deres venner og voksne om den tur, de har 
været på
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Drømmerejse
DET SKAL DU BRUGE
Madrasser, noget at afspille musik på, evt. stearinlys eller prismer

BESKRIVELSE
Tag nogle madrasser og læg dem på gulvet. Træk eventuelt gardiner for og 
tænd nogle LED stearinlys. Hvis solen skinner udenfor, kan I i stedet for vælge 
at hænge nogle prismer op i vinduet og lade regnbuer danse på vægge og i 
loftet. Sæt noget meditativt musik på eller nogle naturlyde (I kan finde nogle 
forslag på slagelsebib.dk). Lad nu børnene ligge og lytte til det i deres egen 
verden eller I kan guide dem på en drømmerejse. Nu kan I begynde at fortælle 
en historie, hvor barnet er hovedpersonen og f.eks. tager på en tur i skoven, og 
følger lyspletterne, solens lys kaster ned mellem træernes lysegrønne blade 
på skovstien, til de kommer til en lysning. Pludselig hører barnet en lyd, og går 
hen for at undersøge hvad det er? Eller barnet finder en kiste og åbner den og 
finder noget? Eller kommer til et hus og går derind? Lad fortællingen slutte 
her med at barnet selv kan forestille sig, hvad det er de finder i kisten eller 
hører i skoven eller hvem de måske møder i huset. Lad barnet nyde sin egen 
fantasi-tur lidt og afrund rejsen med at sige, at kroppen nu begynder at vågne 
igen. Først tæerne, som gerne vil vrikke lidt, så benene, numsen og resten af 
kroppen – indtil øjnene er klar til at blive åbnet igen og dagen kan fortsætte. 

FIF
I kan også skabe en rolig stund hver dag, hvor børnene får lov til bare at ligge 
stille på madrasser og lytte til klassisk musik og rejse væk på stemningerne i 
musikken.

En tur i blæsevejr
DET SKAL DU BRUGE
Papir, en lineal, en blyant, noget snor, en hæftemaskine, en hullemaskine, evt. 
farver eller tuscher

BESKRIVELSE
Hvis vinden rusker i buske og får træerne til at læne sig faretruende bagover, 
er det ikke den rigtige slags vejr til drageflyvning, men hvis der derimod er en 
frisk brise eller man er heldig at have børn, der kan lide at løbe rundt udenfor – 
er det virkelig sjovt at få en drage til at danse i vinden. 
Her er en opskrift på en super enkel drage, der kan klare den blide slags 
blæsevejr. 
Tag et stykke papir. I kan vælge at dekorere det først. Fold papiret på 
midten på langs. Tag din lineal og sæt et mærke ca. 6 cm. inde på den foldede 
midte. Marker derefter et punkt ca. 10 cm. inde på den foldede midte. 
Tag de to øverste hjørner af papiret og fold dem, så de buer bagover til de 
rammer mærket ved 6 cm. Hæft hjørnerne fast til papiret. Lav et hul med 
hullemaskinen ved markeringen ved 10 cm. Udmål en passende mængde snor 
(f.eks. 2. m.) og bind det fast i hullet. Lav eventuelt et håndtag i den anden 
ende af snore. Ta dahhh… Nu har I en drage! 

FIF
I kan udsmykke jeres drage som en fugl! Når dragen er foldet, kan I tegne et 
næb og to øjne på hver side af spidsen.  
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Følebane for fødderne
DET SKAL DU BRUGE
F.eks. naturmaterialer og diverse underlag til gulvet, evt. baljer og poser.

BESKRIVELSE
Vores fødder er ret fantastiske! Ca. 25% af alle de knogler, vi har i kroppen, 
sidder i fødderne! Og vi har over 200.000 nerveender i fødderne – hvilket er 
flere nerveender end nogle andre steder i kroppen. Men selvom vores fødder 
er så hyper sensitive (eller måske af samme grund), pakker de fleste af os dem 
godt ind i både sokker og sko. Men fødderne bliver meget sunde og lykkelige 
af at få lov at mærke verden, så giv dem endelig lov til det, så vidt muligt.
En måde at stimulere føddernes sanselighed på, er ved at lave en sansebane 
for de bare fødder. Den kan både være udenfor, lavet af naturmaterialer, 
som f.eks. kogler, strandsten, træflis, sand, græs og hø eller indendørs, med 
forskellige slags tæppefliser, klinker, en glat overflade, en kokosmåtte o.a. 
I kan også lave en bane med baljer med vand, hvor baljerne har vand der 
varierer i graderne, så I går fra dejlig varmt over lunkent vand til vand med 
isterninger i og tilbage til varmt. Lad de små tæer mærke livet bruse i dem og 
fødderne summe af fryd.

FIF
Tag nogle poser med på tur, så kan I fylde dem med naturmaterialer, de steder 
I besøger, f.eks. tørret tang, sand og sten fra stranden til jeres sansebane 
derhjemme. Så kan fødderne genbesøge stederne.

God hund! På snuse-tur… 
DET SKAL DU BRUGE
Nogle ting der dufter, f.eks. krydderurter, frugt, gær, uld, skind, saft, eddike, 
krydderier, æteriske olier, shampoo, blomster, sko m.m. 

BESKRIVELSE
Denne leg går ud på, at børnene skal finde vej med deres næse. Stil tre 
forskellige duftende elementer på et lavt bord. F.eks. en mynteplante, en 
appelsin i både og en klump gær i et glas. Børnene sætter sig på gulvet foran 
bordet og holder sig for øjnene. Nu præsenterer den voksne børnene for en 
duft – f.eks. et mynteblad, der er blevet gnedet godt mellem fingrene, så det 
dufter skønt. Hvert barn får lov til at snuse og skal prøve at lade være med at 
sige noget imens. Når alle har fået lugtet til tingen, får de lov til at gå op til 
bordet og snuse til de ting, der står på det. Hvis der er mange børn, kan det 
være en idé at have flere borde med de samme duftende elementer på, så 
børnene kan sprede sig lidt ud og eventuelt gå lidt rundt og finde den samme 
duftende ting, på de forskellige borde. Når alle har fået snuset godt, sætter I 
jer igen ned alle sammen. Den voksne beder børnene fortælle, hvad de mener 
deres næse fortæller dem, de skulle finde. Efter hver snuse-tur, kan I snakke 
om, hvordan duften var? Om den var dejlig, ubehagelig, skarp, kraftig, svag osv.

FIF
Snuselegen er også sjov udenfor! Lad børnene finde ting på legepladsen eller 
i haven, de synes dufter godt, og lad dem præsenterer dem for hinanden, evt. 
som dufte-skattejagt.



10 11

Her bor jeg!
DET SKAL DU BRUGE
For eksempel et kort over Danmark og Slagelse Kommune (de kan printes 
ud fra slagelsebib.dk). små runde klistermærker i forskellige farver eller 
sprittuscher i flere farver.

BESKRIVELSE
Start med at vise børnene kortet over Danmark og marker på kortet, hvor 
Slagelse Kommune ligger i Danmark. Vis nu børnene kortet over Slagelse 
Kommune. Kommunen er meget stor. I kan snakke om, hvad det er, I ser på 
kortet Hvordan ser en by ud på et kort? Og veje, skove, søer og en stor bro? 
Zoom så ind på den by, I befinder jer i nu. Marker på kortet, hvor I er lige nu 
med en egen farve. Nu kan I begynde at finde adresserne på de forskellige 
børn i gruppen og markere dem på kortet. Bor I tæt på hinanden? Hvordan 
kommer man fra bopæl, til hvor I er nu? Hvordan ser der ud, hvor vi hver især 
bor? I kan hænge de forskellige kort op på væggen, så I kan vende tilbage og 
kigge på dem og snakke om dem. Hver gang, der kommer et nyt barn i gruppen, 
kommer der en ny markering på kortet. I kan også bede børnenes forældre om 
at sende et billede til jer, af det hus og den vej de bor på, så I kan printe dem ud 
og sætte dem op på væggen ved siden af kortet. 

FIF
Ostelærred kan indfarves. Det krymper meget og farven bliver lidt lys – men 
det er sjovt for børnene, fordi ostelærredet, når det bliver farvet og strøget, 
bliver let gennemsigtigt.

I skovens dybe stille ro…
DET SKAL DU BRUGE
Adgang til internettet og noget der kan afspille lydfiler fra internettet 
(f.eks. en iPad), evt. noget der kan optage lyd (f.eks. en smartphone), evt. 
tegnematerialer. 

BESKRIVELSE
Tag på opdagelse i forskellige lyduniverser – og prøv at gætte eller tegne, 
hvor I er. På internettet kan I finde mange optagelser med lyde fra forskellige 
steder og i forskelligt slags vejr: stranden, skoven, byen m.fl. I kan finde links 
til nogle af lyduniverserne på slagelsebib.dk. Hvordan ser der ud? Hvad er det 
I har hørt, der får jer til at sige, at der ser sådan ud, der hvor I er? Hvad kan 
I mere høre?  Når I er på tur, kan I også optage lydene af det sted, I besøger. 
Så kan I genbesøge det med ørerne senere samme dag og snakke om turen 
ud fra det. I kan eventuelt understøtte snakken, ved at have indsamlet nogle 
genstande undervejs på jeres tur, og kigge på dem, mens I hører lydoptagelsen. 
Bagefter kan I undersøge om de forskellige ting, også har en lyd? F.eks. 
sand, tørrede blade eller en fjer. Lydsporet, og eventuelt også de indsamlede 
genstande, kan også bruges som forældredokumentation for turen, som 
forældrene kan snakke med deres børn om dagens tur ud fra. 

FIF
Hvis I skal læse en bog, kan det være en idé at koble historien med et lydspor. 
Enten som soundtrack, mens I læser bogen, eller som opvarmning eller 
afslutning på historien. F.eks. lyden af regnvejr inden, under eller efter I læser 
en bog, hvor det regner. 
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Jeg gik mig over sø og land…
DET SKAL DU BRUGE
Plads til at trampe rundt i en ring og evt. adgang til internettet. 

BESKRIVELSE
Denne sangleg er alle tiders, hvis man har lyst til at gå en tur på et hvilket som 
helst tidspunkt! Man kan være lige så mange eller få rejsende, man vil - og man 
kan rejse lige derhen, hvor man har lyst. Og så er den ovenikøbet god for til at 
få trænet motorikken. 
Stil jer i en ring og begynd enten at gå rundt i ring eller at gå på stedet, 
mens I synger: ”Jeg gik mig over sø og land, der mødte jeg en gammel mand. 
Han spurgte så og sagde så: Og hvor har du vel hjemme? Jeg har hjemme i 
Trampeland, Trampeland, Trampeland, og alle dem som trampe kan, de har 
hjemme i Trampeland.” Når I er i Trampeland, skal I naturligvis trampe lystigt 
til. Herefter kan rejsen fortætte til mange andre steder, som f.eks. Pegeland, 
Hoppeland, Rysteland, Drejeland, Kysseland, Siddeland. Inddrag gerne 
børnene i forslag til turmål – det kommer der tit sjove rejser ud af! 
På slagelsebib.dk kan man finde noder til sanglegen og der er også flere 
videoer på internettet, hvor man kan se og høre den, hvis melodien lige skal 
øves lidt. 

FIF
I kan også møde andre personer på jeres tur, end en gammel mand! ”Jeg gik en 
tur i regn og blæst, der mødte jeg en lille hest…” Hvem møder I på jeres vej? 

Kan I finde katten?
DET SKAL DU BRUGE
Printet billede af katten (findes på slagelsebib.dk) eller en egen tegning af en 
kat, evt. lamineringsmaskine, saks.

BESKRIVELSE
Katten har gemt sig, og du har brug for børnenes hjælp til at finde den. Men… 
Katte har jo virkelig god hørelse og kan være nervøst anlagt, så børnene skal 
være musestille, mens de leder efter den! 
Print billedet af katten ud. Du kan selv bestemme hvor stor eller lille den skal 
være, afhængig af hvor svær den skal være at finde. Laminer eventuelt katten 
og klip den ud. Nu skal du gemme den godt og så er I klar til at lege. Fortæl 
gerne en forhistorie om katten: Det er en sød lille kat, og den er lidt nervøs, for 
det er første gang den er sammen med så mange søde børn på en gang. Eller… 
Måske er det en super fræk killing, og hvis den hører jer komme for at finde 
den, løber den bare hen og finder et andet gemmested?
I kan lege findelegen, som tampen brænder: Det bliver koldere og frysende 
og isnende, hvis børnene er på vej væk fra gemmestedet, og varmere og 
blussende varmt og glohedt, når de er tæt på. I kan også begynde at supplere 
med info om, hvorvidt katten er fugl (højt oppe), fisk (langt nede) eller føl 
(midt imellem). Det vigtige er bare, at børnene er musestille, mens de leder.  

FIF
I kan også synge sangen: ”Se oppe, se nede, du skal bare lede, se ude, se inde, 
prøv om du kan finde den lille missekat” og synge højere, når I er tæt på, og 
lavere når I er langt fra katten.
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Linedansere og springmus
DET SKAL DU BRUGE
Snor eller garn, en saks, en lille pose med ris, evt. to stole og fire bamser, kridt, 
diplom til udprint?

BESKRIVELSE
Kan du gå snorlige på streg eller hoppe på et ben? Giv de små tæer en 
udfordring med en hjemmelavet aktivitetsbane. Lav f.eks. fire poster, som I 
kan gå igennem af to omgange 1. runde: 1) En snor på gulvet, som man skal 
gå på tåspidser på 2) Lav cirkler af 30 cm. i diameter i farvet garn, så man 
kan hoppe fra cirkel til cirkel  3) Marker en afstand, f.eks. med to stole, på ca. 
2 meter, som man skal gå baglæns imellem 4) Placer fire genstande, f.eks. 
bamser, med ca. 40 cm imellem, så man kan gå slalom, mens man balancerer en 
lille pose med ris på hovedet i mellem dem. 2. runde: 1) Gå på hælene på snoren 
2) Gå på alle fire fra den ene cirkel til den anden (det kan være rodet og sjovt) 
3) Hop på et ben fra den ene ende til den anden. Man må gerne skifte ben 
undervejs 4) Gå baglæns i slalom. Aktivitetsbanen kan varieres efter plads 
og behov – og kan sagtens udfoldes udendørs. Her kan banen f.eks. tegnes op 
med kridt.

FIF
Hvis I har lyst, kan I også udfordre jeres tæer, ved at gå som andre dyr! 
Hvordan går en pingvin? Eller en kænguru? Eller en flamingo?

Myrekryb og myrespor
DET SKAL DU BRUGE
Ark med myrer findes på slagelsebib.dk, en printer, evt. en 
lamineringsmaskine, saks, konvolut.

BESKRIVELSE
Uha… En masse myrer er ude at undersøge verden og det kilder forfærdeligt, 
når en myrer løber op ad ryggen på en og ned af ens arm. Børnene må finde 
myrerne og tælle dem, så I er sikre på, de alle sammen er fundet.
Start eventuelt med at laminere arket med myrer. Klip nu alle de små myrer 
ud og gem dem i et rum. Du kan tilpasse sværhedsgraden efter børnenes 
alder. Husk at have tal på hvor mage myrer, der gemmer sig! Måske gemmer 
de sig rundt omkring på gulvet? Eller måske er de frække og er kravlet op i 
vindueskarme, op på en bog eller andet. 
Saml nu børnene og fortæl dem historien om, hvordan en masse myrer er på 
besøg, og giv børnene ’myrekryb’ ved at kilde dem på ryggen og på armene. Vis 
så hvilket rum myrerne gemmer sig i, og lad børnene gå på myrejagt. Gå imens 
rundt iblandt dem og giv dem myrekryb ind imellem. 
Når alle myrerne er fundet, kan I tælle, hvor mange der er, så I er sikre på, alle 
myrerne er fundet. 

FIF
I kan lave nogle virkelig sjove myrer ud af æggebakker. Se på slagelsebib.dk 
hvordan. 
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Naturligvis bingo!
DET SKAL DU BRUGE
Printer eller papir, tegneredskaber eller billeder, saks og lim.

BESKRIVELSE
Med naturbingo, inviteres børnene til at blive mini-opdagelsesrejsende i 
naturen og lægge ekstra mærke til detaljerne i deres omgivelser. 
Naturbingo kan foregå hvor som helst – i haven, i parken, ved havnen, på 
stranden, i skoven etc. For at komme i gang, skal I selvfølgelig have en bingo 
plade. I kan finde en på slagelsebib.dk, og I kan også sagtens lave jeres egne. 
Tag et stykke papir og del det op i enten 6, 8 eller 10 felter, afhængig af, hvor 
svært spillet skal være, eller hvor god tid I har til at være på tur. 
I hvert felt tegner eller indsætter I et billede, af noget man kan finde det sted 
i naturen, I vil besøge. F.eks. kan det være et bøgeblad, en snegl, en nød etc. i 
skoven og en mariehøne, en bænkebider, en blomst m.m. i haven. 
Hvert barn får samme bingo-plade eller I deles som gruppe om en enkelt plade. 
Hver gang I finder en af tingene på pladen, kan I prikke hul i det med en pind 
(eller krydse det af). Når hele pladen er fuld, er spillet slut. I kan eventuelt 
tage tid på, hvor lang tid, det tog at finde alle tingene. 
Husk at fejre den fulde plade med en god madpakke, en snack eller en 
sejrsdans.

FIF
I kan også lave bingo i supermarkedet med billeder af varer fra reklamer – 
eller printe en af vores bingo-plader til biblioteket fra slagelsebib.dk 

Omrids af små fødder
DET SKAL DU BRUGE
Papir, farveblyanter eller tuscher, evt. sakse, lamineringsmaskine og tape eller 
elefantsnot og kridt.

BESKRIVELSE
Hvor stor er jeg og hvor starter og slutter jeg? Det kan være meget abstrakte 
spørgsmål, som kan gøres mere konkrete og håndgribelige, ved at man tegner 
omridset af hele kroppen, af en hånd - eller af en fod. 
Tag sko og sokker af og bed barnet stille fødderne på enten et eller to stykker 
papir, afhængig af føddernes og papirets størrelse. Nu skal barnet stå helt 
stille. Imens tegner du rundt om barnets fødder. Husk at benævne, hvad du 
tegner undervejs. ”Nu tegner jeg rundt om din hæl, nu tegner jeg mellem 
tæerne. Det her er din storetå på højre fod” etc. Hvis børnene er store nok, kan 
det ene barn også tegne rundt om det andet barns fødder på skift. Her er det 
nogle gange lettere at gøre de første par gange, med først sko eller sokker på, 
inden man tegner rundt om de bare fusser. Det kan nemlig godt kilde lidt. 
Når I har tegnet omridsene, kan enten I eller børnene rive eller klippe dem ud, 
og så kan fødderne komme på tur på væggene i rummet eller mellem billeder 
af steder I har været på tur eller andet. I kan også laminere dem, og lave 
fodsporsbaner i rummet.   

FIF
Prøv at tegne skygge omrids med kridt, når I er udenfor eller på gulvet i et 
mørklagt rum. Her kan barnet se, hvordan deres skygge omrids nogle gange er 
store og nogle gange er små eller helt usynlige afhængig af lyset. 
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På museumstur
DET SKAL DU BRUGE
Nogle billeder – gerne figurative med tydeligt narrativ og noget, I ved, børnene 
kan relatere til, f.eks. et barn, mennesker rundt om et bord eller et dyr.

BESKRIVELSE
Et museum er et fantastisk sted at besøge med små børn. Alle genstandene 
og værkerne rummer historier og giver anledning til horisontudvidende 
spørgsmål. En idé til at introducere det at gå på museum for de mindste 
kan være at vænne dem til at snakke om først billeder ud fra tre spørgsmål, 
som kommer fra Visual Thinking Strategies (I kan læse mere om VTS på 
slagelsebib.dk). Spørgsmålene er: 
1) Hvad foregår er i billedet? Når et barn har svaret, gentager du, hvad barnet 
har sagt, men introducerer nye ord for det fortalte. Har barnet f.eks. sagt: ”Der 
er en vred mand”, kan du gentage: ”Du ser en person, som er sur”. 
2) Hvad er det, du ser, der for dig til at sige at... F.eks. ”hvad er det, du ser (i 
billedet), der får dig til at sige at manden er sur?” Når barnet har forklaret, 
hvad det er, barnet ser, der får dem til at fortolke billedet på den måde, 
gentager du endnu engang, barnets forklaring og giver igen nye ord. 
3) Hvad kan vi mere finde? Herefter skifter du mellem spørgsmål 2 og 3 og 
afrunder samtalen med at sige tak til alle børnene. 

FIF
I kan også bruge VTS når I kigger på statuer, er på tur og kigger jer omkring 
m.m Så spørger I bare: ”Hvad foregår der her?” og så bruger I 2. og 3. 
spørgsmål.

Quiz: hvor er jeg?
DET SKAL DU BRUGE
Eventuelt elementer fra en tur og eventuelt billeder af steder samt papir, 
farveblyanter eller tuscher.

BESKRIVELSE
Dette er en visualiseringsøvelses-quiz for de lidt ældre børn. Den voksne 
beskriver et sted og så skal børnene gætte, hvilket sted, det er! Sæt eller 
læg jer godt tilrette. Børnene må gerne lukke øjnene, hvis de vil. Begynd nu 
at beskrive, hvor du er og beskriv gerne, hvordan stedet du befinder dig kan 
sanses. F.eks: ”Det er et sted, vi har besøgt på tur i sidste uge. Jeg er udenfor. 
Der er en masse træer. Træernes bark føles ru under mine fingre. Vinden suser 
mellem grenene på træerne og får træernes blade til danse og vinke. Jeg går 
på en sti mellem træerne. Stien er blød under mine fødder og her dufter af 
våd jord. Hvor er jeg?” Hvis børnene gætter, hvor du er, kan I snakke om, om 
de kan huske stedet I besøgte i sidste uge og lidt om, hvordan det var. Hvis de 
ikke kan gætte det, kan du beskrive videre og give dem flere detaljer, indtil 
de gætter det. Du kan også vælge, at supplere quizzen med genstanden fra 
stedet. En gren fra turen, et stykke ru bark, lidt jord i et glas, en flot fjer I fandt 
etc. Jo mere I træner quizzen, jo mere abstrakt kan du gøre turen.  Du kan f.eks. 
besøge et sted, I ikke nødvendigvis har besøgt sammen, men som de kender.

FIF
Du kan også beskrive et billede for børnene, uden de kan se det og bede dem 
tegne, mens du beskriver det. Så kan I se, hvordan de visualisere det. F.eks. 
”Jeg kigger på en grøn mark med fem dyr. Der er en gris, som er…” osv.
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Ride ranke
DET SKAL DU BRUGE
En stol og evt. link til melodi og sangen, som findes på slagelsebib.dk

BESKRIVELSE
Ride ranke er en gammel sangleg, der inviterer de mindste med på en ridetur 
over stok og sten. Sæt dig på en stol med benene samlet og fødderne i gulvet. 
Sæt baby på dit skød med ansigtet vendt mod dig. Jo længere ud mod dine knæ 
baby sidder, jo ’vildere’ bliver rideturen. 
Hold babys hænder og arme og brug dine tåspidser til at vippe dine knæ, så 
baby forsigtigt bumper op og ned. Sig eller syng nu:

”Hop, hop, hop, hop
Hop, hop, hop ,hop
Ride, ride ranke.
Hesten hedder Abildgrå
Den skal (babys navn) ride på.
Ride, ride ranke”

Som afslutning kan du sprede knæene en smule, så baby falder lidt ned og sige 
”Wuiiii…”. Husk at holde godt fast! 

FIF
Når barnet er større, kan I lege ride ranke udenfor. Her rider børnene selv 
rundt og hopper eventuelt over spring. Når sangen er slut, kan I skifte retning, 
eller I kan vælge, der er en cowboy, der fanger hestene, når sangen er slut.

Skattejagt
DET SKAL DU BRUGE
Et stykke hvidt papir, en blyant eller vandfast sprittusch eller fineliner, en 
kop, neskaffe (fint pulveriseret neskaffe er nemmest – men enhver slags kan 
bruges), vand, en skuresvamp, en bageplade og bagepapir, en ovn.

BESKRIVELSE
Er man så heldig at finde et skattekort, må man naturligvis på skattejagt! 
Skattekort kan man være heldig at finde mange forskellige steder; mellem 
siderne på en gammel bog, sammenrullet i en flaske eller under en sten på 
legepladsen. Skattekort er som regel gamle kort, hvor der er et stort X, der 
viser, hvor der er gemt en skat. Tegn først et kort over et sted børnene kender 
enten med blyant eller med en vandfast sprittusch. Marker med et kryds på 
tegningen, hvor skatten er. Du kan eventuelt tegne en vindrose på kortet, for 
at gøre det livagtigt. For at få kortet til at se gammelt ud, kan du blande lidt 
neskaffe med vand i en kop. Krøl eventuelt kortet sammen og glat det ud igen. 
Læg herefter skattekortet på en bageplade beklædt med bagepapir. Smør nu 
kaffeblandingen på skattekortet med den bløde side af en skuresvamp – det 
må gerne være helt gennemblødt - og lad det det trække et par minutter. Dup 
herefter overskydende kaffe af med køkkenrulle og bag skattekortet i ovnen 
ved 150 grader i endnu et par minutter, indtil kanterne på kortet, begynder at 
rejse sig lidt fra pladen. Nu har du et vaskeægte skattekort.

FIF
I kan også lave skattejagt ud fra ledetråde: Næste post er gemt godt, under 
noget tungt og gråt… osv.
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Ti små tæer 
DET SKAL DU BRUGE
Bare fødder og se eventuelt link på slagelsebib.dk til de to lege.

BESKRIVELSE
Denne her leg, er egentlig oprindeligt til at lære at tælle fingre med og hedder 
”Fingerleg”. I fingerleg åbner barnet hånden og viser fingrene frem til den 
voksne – mens barnet i denne version, viser sin bare fod frem og spreder 
tæerne så godt som muligt. Så skal der tælles tæer:

En, to ,tre, fire, fem (peg på tæerne på første fod)
Tog en fisk og den var slem (tag fat om en af tæerne og rusk blidt i den)
Seks, syv, otte, ni, ti (peg på tæerne på den anden fod)
Tog en fisk og slap den fri (grib om endnu en tå og kild den let)
Hvorfor har jeg fisken smidt (løft spørgende hænderne)
Fordi den har min tå her bidt (vift lidt med hele foden [det var derfor fisken 
var slem])
Hvilken tå nu vi ser? (løft spørgende med hænderne)
Det er storetåen her (stik en storetå frem og vip lidt med den?)

FIF
I kan også lege ”Denne gris gik til marked, denne gris blev hjemme, denne gris 
købte en stor is, denne gris købte ingenting og denne lille gris løb hele vejen 
hjem og råbte guiii, guiii, guiii”

Under vandet tur
DET SKAL DU BRUGE
Et stykke nedløbsrør, muligvis en nedstryger, fint sandpapir, gaffatape, 
skumklude, madelastikker, klar plastikpose.

BESKRIVELSE
En tur på stranden i sig selv, er herlig! Havluften, den uendelige horisont, 
sandet, bølgernes brusen – ens sanser bliver mættet på en ubeskrivelig dejlig 
måde. Men… Neden under vandet, er der jo også en hel verden at udforske! Til 
det kan I f.eks. benytte en vandkikkert.
Man kan købe rigtig fine vandkikkerter, men du kan også vælge at lave din 
egen. En af måderne du kan gøre det på, er ved at skære et ca. 40 cm. langt 
stykke nedløbsrør. Fold nogle skumklude rundet om kanten i den ene ende og 
sæt dem fast og dæk dem til med gaffatape. Så får røret en blød, beskyttet 
kant i den ene ende. Slib nu den anden ende lidt, så du ikke risikerer at 
skære dig, og tag en klar plastikpose og folde den stramt henover enden, så 
plastikken ligger glat som en lille vinduesrude. Sæt plastikposen fast først 
med en elastik og derefter med gaffatape, så den sidder ekstra godt fast. 
Nu kan du gå ud på det lave vand, gerne med bare tæer, og stikke 
vandkikkerten ned i vandet med plastsiden nedad. Sæt nu øjet til toppen af 
røret, der er foret med skumklude og se, hvad der sker under vandet. 
Vandkikkerten kan bruges både i havet, i en sø og i et badekar.  

FIF
Prøv at kigge hvor der er sten, tang, pæle eller andet små dyr kan gemme sig 
omkring eller sidde fast på. Der får man ofte held med at se liv under vandet.
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Væddeløb i krabbegang
DET SKAL DU BRUGE
Kegler eller andet til at markere start og slut på banen. Se evt. slagelsebib.dk 
for at gå flere ideer til øvelser.  

BESKRIVELSE
”En, to, tre – krab!”
Hvordan går man i krabbegang? Sæt jer først ned på gulvet. Bøj herefter 
benene, så fødderne står på gulvet. Sæt hænderne i gulvet, så håndfladerne 
peger lige frem (samme vej som næsen). Løft nu numsen. Nu er du klar til at gå 
i krabbegang. 

Krabber bevæger sig fra side til side, så et krabbevæddeløb er naturligvis et 
væddeløb, hvor man skal ”løbe” på hænder og fødder som en krabbe fra højre 
mod venstre og derefter hjem igen fra venstre mod højre. Marker en bane for 
krabbeløbet med nogle synlige genstande, f.eks. kegler eller to stole. 
Man kan lave krabbevæddeløbet som en stafet, eller som en slalom også, hvis 
man vil udfordre ’krabberne’ lidt ekstra.

FIF
I kan også lave væddeløb som andre dyr, f.eks. tudsevæddeløb, pingvin-ræs 
eller bjørne-stafet!  

X-faktor – hvordan er min by?
DET SKAL DU BRUGE
Noget at tage billeder på og eventuelt inspiration fra dit lokale arkiv eller 
kulturhistoriske museer. På slagelsebib.dk kan du se adresser på det lokale 
arkiv i Slagelse og adresser på de kulturhistoriske museer m.fl.

BESKRIVELSE
Nogle byer er kendt for deres kirke, deres vandtårn, deres forbrændingsanlæg 
eller deres bibliotek. Måske er der historiske figurer, der faktisk stammer fra 
ens lokalområde eller særlige historier knyttet til ens egn? 
Lige gyldigt hvad, har alle steder en eller anden form for X-faktor, der gør 
dette sted til noget helt særligt. Men hvad er jeres? 
Tag ud på tur med børnene og oplev jeres lokale område og fortæl dem om det. 
Jeres lokale arkiver og kulturhistoriske museer har helt sikket spændende 
historier om lige netop det sted I bor og kan anvise interessante steder 
at besøge.  At lære det sted man bor at kende, kan være godt for ens egen 
identitet, men det kan også gøre en mere åben og nysgerrig på andre steder og 
deres særlige kvaliteter. 
Og husk endelig at se jeres eget sted gennem børnenes øjne også. Hvad 
begejstrer dem? Er det det lokale supermarked? Et særligt springvand? En 
bestemt udsigt? En yndlings legeplads? Tag endelig også billeder, af de steder, 
I kan se, børnene reagerer på gentagne gange. 

FIF
Lav en lille mindebog, om de lokale historier og oplevelser I har haft med 
børnene i jeres lokalområde, de selv kan læse, når de er større.
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Yoga for små fødder
DET SKAL DU BRUGE
Papir, blyant eller tusch, eventuelt voksdug.

BESKRIVELSE
Pak fødderne ud af sokker og hjemmesko og gør dem glade og sunde med et 
par sjove fod-lege, der styrker føddernes muskulatur og motorik.
Varm først fødderne lidt op, ved at hoppe, gå lidt på tåspidser, på hælen, på 
siderne af fødderne og læg jer på gulvet og tag fødderne op i luften og peg op 
mod loftet med tåspidserne. Lad fødderne være propeller på en helikopter, så 
de roterer rundt i luften og prøv også, om I kan gribe fat i jeres tæer. 
Nu er I klar!
1) Læg et stykke papir på gulvet. Prøv nu med foden at krølle papiret sammen. 
2) Læg en tusch eller blyant på gulvet. Prøv at samle den op med foden. Hvis 
du vil udfordre dig selv mere, kan du først samle den op og så derfra tage den 
op i hånden.  
3) Læg et stykke papir på gulvet. Sæt jer ned og prøv at holde en tusch eller 
blyant med den ene fod. Når du har fået godt fast, så prøv at tegne en tegning 
på papiret med foden. Det er slet ikke så nemt! Med en tusch er det lettere at 
få et resultat, men så kan det være godt at have en voksdug på gulvet under.  

FIF
Det kan også være sjovt og godt for føddernes motorik, at balancere på en 
trampolin eller en luftmadras på gulvet – og evt. prøve at samle noget op, fra 
den gyngende overflade!

Zoom ind på stjernerne
DET SKAL DU BRUGE
Udprint af stjernebilleder fra slagelsebib.dk, en skarp blyant, et stykke pap 
eller kraftig karton, en saks, en lommelygte, evt. en strikkepind eller syl, en 
avis (til underlag), en hæftemaskine, snor, en lommelygte med rødt lys.

BESKRIVELSE
På slagelsebib.dk kan I finde skabeloner af stjernebillederne til at lave 
jeres egne stjerne-kigger-kort. Alt hvad I skal gøre er, at printe dem ud 
og lægge dem ovenpå et stykke pap, f.eks. låget af en skotøjsæske eller 
et stykke kraftigt karton. Med en spids blyant, kan I nu prikke igennem 
stjernerne på arket og derved markere, hvor de er på pappet, stjernebillede 
for stjernebillede. Hvis I synes, de er lidt for tæt på hinanden, kan I rykke 
papiret lidt rundt. Der skal være plads nok rundt om stjernebilledet til, at 
det kan klippes ud med min. 1,5 cm. kant rundtom. Så er der plads til, I kan 
skrive hvilket stjernebillede, det er. Nu skal I bruge en strikkepind eller en syl 
(men pas godt på, hvis I bruger sådan en!) til at gennembore pappet, der hvor 
stjernerne er markeret. Nu kan I se stjernebillederne ved at holde kortene op 
mod lyset, så I kan finde og genkende dem lettere på stjernehimlen. 
I kan også projektere stjernebillederne op på væggen, ved at mørklægge et 
rum og lyse med en lommelygte gennem kortet hen imod en væg. 

FIF
I kan male et syltetøjsglas med sort akryl maling, og skrabe stjernebilleder i 
malingen med en tandstik. Så lyser billederne op, når I sætter et fyrfadslys i 
glasset.
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ÆllebælleMajfortælle
DET SKAL DU BRUGE
En masse gode bøger.

BESKRIVELSE
Tag på tur til biblioteket og find en masse gode bøger. Bare lad barnet 
undersøge bøgerne, og hvis du opdager en særlig forkærlighed for en 
særlig slags bog eller et særligt emne, så dyrk det endelig! Gentagelser 
skaber tryghed, glæde og læring for små børn. Bliv endelig også ved med at 
introducere nye bøger, så barnets horisont udvides. Bøger skal være en kilde 
til glæde, refleksion og nysgerrighed.
I mange bøger for de allermindste, er der ikke så meget tekst. Her kan bogen 
læses ved, at du peger på ordet, mens du læser det, så det er tydeligt at skrift 
og ord hænger sammen. Hvis ordet f.eks. er ’kat’, kan I bagefter eventuelt finde 
en tegning i bogen af en kat, både så ordet får betydning, men også for at 
demonstrere hvordan skriftordet kat er det samme som billedet af en kat. 
I kan også samtale om katten, før I går videre til næste side. Hvordan ser 
katten ud? Hvad siger katte? Hvad mon den skal til at lave? Kender I nogle 
med en kat? Selvom barnet ikke nødvendigvis kan svare, er det med til at 
understøtte barnets sproglige udvikling.  

FIF
Mange læser inden sovetid, så barnet falder i søvn med nærvær og med en 
dejlig historie i sindet. Men husk også at læse med barnet, mens barnet er 
frisk! F.eks. lige efter formiddagsmaden, så barnet kan være mere aktivt med.

Øh… Hvad er det?
DET SKAL DU BRUGE
Noget man kan binde for øjnene, diverse genstande.

BESKRIVELSE
I kender måske legen, hvor man har bind for øjnene og skal smage på noget 
og gætte hvad det er? Eller den, hvor man har en følepose og så skal stikke 
hånden ned i den, og gætte hvad der er, uden at kigge ned i posen? Men… Har 
I nogensinde prøvet at få bind for øjnene og prøvet at gætte, hvad noget er, 
udelukkende ved at undersøge det med dine bare tæer? Det er, hvad denne leg 
går ud på!

I kan starte med at I prøver at føle på ting med fødderne, mens I samtidig også 
gerne på kigge. Hvordan føles et æble f.eks. med bare fødder? Eller en duplo-
klods? 

Efterhånden som I får trænet det at føle ting med fødderne, kan I prøve at 
mærke på en ting med bind for øjnene – eventuelt på skift – og prøve at gætte 
hvad det er. Børnene kan skiftes til at finde en ting på stuen, de synes, de 
andre børn skal prøve at gætte med fødderne, og så kan I se, hvor mange af 
dem, I kan gætte. 

FIF
I kan også putte en ting, der kan tåle vand, i et fodbad og mærke hvordan det 
føles med bare fødder i vand! Eller eventuelt om I kan gætte hvad det er, under 
vandet.
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Åh, nogle flotte negle!
DET SKAL DU BRUGE
Kopi af fod-skabelonen, som findes på slagelsebib.dk, printer, evt. papir, 
tegnematerialer, glimmerlim eller klistermærker.

BESKRIVELSE
Neglekunst er en århundrede år gammel tradition. Kvinder på malerier fra 
Inden i det 16. århundrede blev f. eks. portrætteret med fine røde negle. I dag 
er nailart en hobby mange dyrker – og kun fantasien sætter begrænsninger 
for, hvilke kunstværker ens negle skal bære. 
Der findes både videoer på internettet med sjove ideer til at udsmykke ens 
negle og alle mulige slags neglelakker, både med og uden gift, som enten skal 
renses af eller kan pilles af neglene. 
Men her kan selv de alleryngste være med på neglekunst! 
Det er nemlig neglene på en tegnet fod, der skal pyntes!
Print billedet af foden ud, eller tegn en fod selv med tydelige negle, og så er 
der ellers lagt op til, at børnene kan lave deres egen fine neglekunst.
Om tæerne skal have udtryk, der afspejler et særligt humør, om de skal males 
i alle regnbuens farver, om de skal pyntes med klistermærker eller om de skal 
glitre i solen – det er helt op til den enkelte negle-designer.
God fornøjelse!    

FIF
Hvad kalder man de forskellige tæer? Der er lilletå og storetå – men de tre 
midterste tæer, har ingen officielle navne på dansk, så I kan selv navngive 
dem.

• Læs tidligt – bøger er også for babyer

• Læs højt – fortæl om billederne 

• Læs og snak – jo mere I snakker 

sammen, jo bedre bliver barnet til at lytte 

og til at tale

• Læs en gang til – børn elsker gentagelser

• Læs tit – læs bare lidt men tit

• Læs alt – vejskilte, reklamer, ugeblade 

m.m.

• Læs overalt – i bus, på strand, på skød, på 

stol, i tog osv.

• Læs i ro – sluk for TV og hyg jer sammen

• Læs bøger – vi hjælper jer meget gerne på 

biblioteket
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