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• Mosle-, slås- og tumlelege med en tydelig ramme, struktur og letforståelige spille- 
regler for, hvordan man passer på hinanden. 

• Gå på ujævnt terræn (især for de helt små): I tungt sand, på ujævn skovbund, på  
gyngende tuer og op og ned af bakker. 

•	 Trille	ned	af	bakker	–	om	kap,	alene	eller	en	hel	flok	på	én	gang. 

• Balancere på en balancebom af skum eller bare tov, som ligger lige på jorden eller i 
et sjovt mønster, man skal gå på uden at falde ned til ”krokodillerne”. 

• Snurre rundt om sig selv eller at danse til skøn musik. 

• Kropsligt involverende sange og fagtelege med rum-retningsbevægelser (oppe, nede, 
ved siden af, rundt om osv.), hvor hovedet kommer ud af sin sædvanlige position. 

• Lege på stor bold, hvor man kan trille i alle planer og dermed stimulere hele  
labyrintorganet.  

• Ligge på maven over bolden, mens man fanger dyr, legoklodser, biler el. lign. når man 
ruller frem og lægger dem i en kurv el. lign., når man triller tilbage.  

• Ligge på ryggen over bolden mens man forsøger at røre gulvet eller række ud efter 
noget, når man trilles frem, fx en brik til et puslespil eller en puttekasse, der kan 
sættes sammen, når alle delene er samlet ind.  

• Trille på mave eller ryg fra side til side, mens man sammen synger:
 
 

Igangsatte aktiviteter

Labyrintsansen

Dreje hele verden rundt
Dreje rundt det er så sundt
Dreje til jeg holder op
Ligge stille på et stop.

Arbejdsark
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www.motorikogsprog.dk · Labyrintsansen

På	www.motorikogsprog.dk	finder	du	disse	sprog-	og	bevægelsesaktiviteter,	der	er	udvik-
let m.h.p. at stimulere labyrintsansen: 

• ”Kom nu skal du se løjer”
• ”Min lille båd”
• ”Den hemmelige pose”
• ”Det kilder så sjovt”

• Frit tilgængelige gynger og hængekøjer, gerne forskellige slags, der giver forskellige 
sansepåvirkninger, oplevelser og muligheder for at prøve sig selv af. Edderkoppe-
gynge, dækgynge, gynge med sikkerhedssæde eller babygynge til de mindste børn. 
Dobbeltgynge eller boldgynge til de største. 

• Hængekøjer kan placeres både ude og inde, hvor de med et enkelt greb kan hægtes 
af den ene krog og placeres, så de ikke fylder i rummet, når man vil skabe plads til 
andre aktiviteter. En tredje krog i loftet giver desuden mulighed for at samle de to 
ender og lave en lille hule, der kan dreje rundt. 

• Madrasser af forskellig hårdhed giver et ujævnt terræn, der giver børnene en masse 
labyrintstimulation.   

• Rullebræt, gerne med skumpolstring. 

• Store puder, som kan bruges til at bygge pudelandskaber, som skal forceres og som 
kan bruges som skrånende underlag for en madras, der forvandles til en stejl bakke 
man kan trille, løbe eller kravle ned eller op af. 

• En frit tilgængelig ”tummelumsk” eller gulvkarrusel. 

• En lille trampolin eller ”miniburger”. 

• Trædesten eller balancehalvkugler. 

• En kuperet legeplads med småbakker.  

• Områder af legepladsen, hvor græsset får lov til at gro og stå i vilde, tottede tuer. 

• En lille ”brandmandsstang”. 

• Plads til at cykle på trehjulet, løbecykel og scooter.

Sprog og bevægelsesaktiviteter

Indretning


