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vuggestue- og børnehavebørn er en pakke med legekort, som er nem at tage med ud på gulvet, flot at se på og

kan tåle at blive rørt ved af nysgerrige børnefingre.

Mappen indeholder:
28 legekort (A5)
Tre teorikort (A5)

36 bevægelseskort (18 forskellige bevægelser med to eksemplarer af hver)
Vejledningen ´Sådan bruges materialet´

Stofpose til bevægelseskortene

Ud over de konkrete legeideer har kortene en lang række anvendelsesmuligheder, der gør produktet alsidigt
og interessant for både børn og voksne. Kortene kan hænges op som dokumentation og inspiration. De kan
anvendes som samtalekort med børnene eller som refleksionskort i personalegruppen. De kan også anvendes
mere aktivt som en del af legeaktiviteterne - for eksempel som vendespil, bevægelsesstationer, baser i stopleg
m.m. De fleste af legebeskrivelserne indeholder forslag til både forenkling og udvikling, hvilket gør det nemt

at tilpasse dem til både vuggestue- og børnehavebørn.

Materialet udspringer af de to meget populære legebøger Leg så hjernerne banker - Legebog for
børnehavebørn (2009) og Leg så benene vokser - Legebog for vuggestuebørn (2011). Materialet tæller både

nye lege og udvalgte lege fra de to legebøger i revideret version.

Kortenes primære målgruppe er børn og personale i vuggestuer og børnehaver, men forældre, dagplejere,
idrætsinstruktører og indskolingslærere kan også have glæde af dem.
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