
LILLE HOLD 

 

1. Velkomstsang 

2. Bamseremse 

3. Bamse gik 

4. Ballonsang 

5. Trille bold 

6. Jens Petersens Ko 

7. Rasleæg 

8. Farvelsang 

 

Pædagogiske overvejelser for programmet:  

1. Sætte ansigt på vennernes navne, hvem er hvem og hvem er ikke tilstede den pågældende 

dag. Det at synge om stuerne giver børnene en idé om hvilken stue de går på. Læreplans 

tema: sociale kompetencer 

 

2. Kropskendskab og omsorg, hvilket kommer til udtryk gennem fagter og når vi krammer 

bamsen til slut i sangen. Derudover starter vi ”runden” ud med at Bamse går på tur og får en 

krammer af alle.  

 

3. Kropskendskab i det der bliver sunget om mave, nakke, hue og øjet. Derudover er der lidt 

fjollerier i sangen når den afsluttes med et stort ”bvaaadr”. Læreplans tema: krop og 

bevægelse og alsidig personlig udvikling 

 

4. Kendskab til farver og motorikken trænes i form af at forme ballonen, men også at puste 

ballonen op. Børnene har samtidig medbestemmelse, da de selv får lov til at vælge (på skift) 

hvilken farve ballon de gerne vil synge om (og holde). Vi øver at give ballonen tilbage når de 

voksne beder om den, ved sangrundens afslutning. Læreplans tema: sproglig udvikling 

 

5. Her trænes børnenes koordinationsevne samt de udvikler deres motorik i form af at 

trille/kaste/skubbe bolden videre til en af vennerne. Her kommer børnenes navne igen i spil, 

da sangrunden ender med at boldmodtagerens navn bliver nævnt højt og tydeligt. Venskaber 

er her også i fokus da sangen omhandler det at trille bolden hen til en som man godt kan lide, 



og her får børnene lov til at vælge hvem de vil sende bolden videre til. Læreplans tema: alsidig 

personlig udvikling, sociale kompetencer samt krop og bevægelse 

 

6. Der ydes omsorg til koen inden sangens opstart, da koen går på runde og får lidt mad/et 

kram/noget vand hos alle vennerne. Der øves igen det at sende videre til sine venner. 

Motorisk bliver børnene udfordret på fagterne til sangen, som er gode for finmotorikken især.  

 

7. Vi gemmer rasleæggen forskellige steder på kroppen, og giver børnene mulighed for at vælge 

hvor på kroppen æggene skal gemmes. Kropsbevidsthed og kropskenskab kommer her i spil. Vi 

øver også det at kunne larme, for at være stille når der bliver givet besked på dette. Det sker 

ved ”rasle rasle……. Stop!”  

 

8. Vi takker af for en dejlig torsdagsrock, siger farvel og på gensyn med dertilhørende fagter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mellem hold 

 

1. Halløj med jer  

2. Bamseremse  

3. Trille bold 

4. Humørsang  

5. Sang med hånddukker  

6. Svup Karoline mavepine  

7. Bjørnen sover  

8. Farvel sang 

 

Pædagogiske overvejelser for programmet:  

1. Vi byder hinanden velkommen og børnene får hermed en øget opmærksomhed på hvem der 

er kommet. Det kan både venner fra egen stue men også fra de øvrige stuer. Vi bliver 

opmærksomme på hinanden og øver navne og fagter.  

 

2. Børnenes sproglige kompetencer forstærkes og de lærer at udvise empatiske følelser ved at 

give bamsen og hinanden et knus. Her lærer de at tage imod en besked som går ud på at alle 

børn rejser sig og går hen og vælger en bamse og finder en plads. Nogen har en 

yndlingsbamse, og andre skal have lidt hjælp fra en voksen eller en ven. Når vi er færdige med 

denne remse, så går alle børn hen og afleverer bamserne igen. Læreplans tema: sproglige 

kompetencer 

 

3. Her bliver børnenes motoriske evner og koordination udfordret, da bolden skal trilles fra skød 

til skød. Børnene bliver opmærksomme på navne, lærer at vente på tur, træne tålmodighed og 

sende bolden videre til en ven. Læreplans tema: krop og bevægelse 

 

4. Vi synger om "Emil" som både kan være glad, sur og trist. Børnene får indsigt i hvordan man 

ser ud når man er glad, sur eller ked af det, og de får herved en større forståelse for eget og 



andres humør. Vi har fokus på hvordan man ved sit ansigtsudtryk og mimik kan udtrykke sig. 

Læreplans tema: alsidig personlig udvikling 

 

5. Børnene vælger på skift en hånddukke. Det kan for eksempel være en elefant som bliver 

trukket op ad kurven. Vi synger "En elefant kom marcherende" og børnene husker fra gang til 

gang hvilket dyr som symbolisere deres yndlingssang. Her træner vi fagter til. 

 

6. En bevægelsessang, hvor børnene skal stampe i jorden, slå på lårene for til sidst at indfange 

alle boldene, som bliver hældt ud på gulvet. Øvelsen i denne sang går ud på at samarbejde om 

at få alle boldene op og tilbage i kurven. Her bliver børnenes motorik og koordination 

udfordret. Læreplans tema: krop og bevægelse 

 

7. Vi slukker lyset og lader sanserne komme i spil. Bjørnen sover kan blive til aben der sover, eller 

musen der sover. Børnene får brugt deres fantasi ved at agere forskellige dyr og ved at imitere 

deres lyde. 

 

8. Vi sætter os i en rundkreds og synger på gensyn. Børnene ved nu at programmet er slut, men 

at vi vender stærkt tilbage ugen efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Store hold 

 

1. Vi mødes på bakken alle sammen og sidder og venter på hinanden. Der bliver sagt velkommen 

og trukket et navn fra posen. Barnet tæller de andre børn sammen med en voksen 

2. Stuerne rejser sig op på skift og alle bliver spurgt om deres navn. 

3. Alle samles til en rundkreds hvor vi holder hinanden i hånden. 

4. Numsesangen 

5. ”Tosse-sang” 

6. Nu-skal-vi-bage-leg 

7. Bjørnen sover 

8. Samles på bakken og der deles ”æbler-pærer-bananer” ud 

9. Stationslege 3 forskellige steder 

10. Farvelsang på bakken 

 

 

Pædagogiske overvejelser for programmet:  

1. Vi øver at vente på alle, holde fokus og genkende sit navn på skrift. Barnet der tæller, øver at 

tælle og at være i fokus, mens alle kigger. 

 

2. Her trænes opmærksomhed på beskeden om hvornår man skal rejse sig op. At barnet lærer at 

det hører til en bestemt stue, lytte efter hvornår ens stue bliver nævnt. Vi øver at kunne sige, 

og turde at sige, sit navn højt i gruppen når man bliver spurgt og vente på sin tur. Der skal 

både bruges koncentration og opmærksomhed. Læreplans tema: alsidig personlig udvikling, 

og sociale kompetencer- 

 

3. Vi øver os i at modtage en fælles besked, lave en stor rundkreds og holde ven i hånden. 

 

4. Numsesang er en sang med fagter og bevægelses der omhandler kropsdele. Vi øver 

gentagelser og humor. 

 



5. En bevægelsesleg hvor vi øver kropsdele og at huske hvor vi ”holdte på hinanden” de forrige 

vers. Der øves opmærksomhed og hukommelse. Børnene skal røre ved hinanden, det styrker 

venskaber og opmærksomhed på hinanden. Læreplans tema: Krop og bevægelse 

 

6. Vi bruger vores fantasi og forestillingsevne. Der skal lyttes og gøres. Vi øver begreber som op 

og ned, lidt og meget, samt forsigtig og vildt. Læreplans tema: Sproglig udvikling 

 

7. En bevægelsesleg. Vi bruger vores krop, fra rolig til vild, fra stille til høj lyd. Vi ligger ned og 

rejser os op. Evt. vælge forskellige dyr, med forskellige lyde 

 

8. Der skal uddeles frugt-kort, til de 3 stationslege. Vi øver opmærksomhed, tage imod sin frugt, 

udsætte sit behov, for selv at vælge sit frugtkort. Lytte og modtage en besked, der hænger 

sammen med hvilken frugt man har i hånden og hvilken vej og voksen man skal følge. Den 

øvelse kræver meget koncentration og opmærksomhed. Læreplans tema: alsidig personlig 

udvikling  

 

9. Station 1: Bevægelsesleg (svup-Caroline), der skal kroppen bruges, der skal synges og samles 

bolde, her øves finmotorikken og grovmotorik i en samhørighed. Der trænes motorik og 

koordination, tag en bold, med en eller to hænder.  

 

Station 2: Bevægelsesleg (Toget ud på landet), Her øves en sammensmeltning af flere sanser 

og opmærksomheder, lytte, se, røre, gøre.  

 

Station 3: Vi taler om følelser og ansigtsudtryk. Vi tager udgangspunkt i billeder, men bruger 

også de forskellige situationer der opstår i løbet af formiddagen. Læreplans temaer: Alle. Vi 

kigger på hinanden, hvordan ser min ven ud, er han eller hun ked af det, hvordan får vi hende 

glad igen. Følelser som, glad, ked, bange og træt er i spil. 

 

10. Vi mødes på bakken og synger farvelsang. Vi går op i hold.  


