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FORORD
Som voksen kan mange av oss tenke tilbake på en barndom der
sykkelen var et viktig vendepunkt – aldri hadde vi følt oss så fri
som da vi tok våre første pedaltråkk. Det var lek på sykkel med
de andre barna i nabolaget, og mange av oss syklet i tidlig alder
til skolen og til fritidsaktiviteter. Ingenting gir mer frihets- og
selvstendighetsfølelse og gledesbobler i magen enn å suse av
sted med vinden i håret på en sykkel i en stor og spennende
verden.
Gode aktivitetsvaner og opplevelse av bevegelsesglede i tidlig
alder gir større tilbøyelighet til å velge en fysisk aktiv hverdag
som voksen, en hverdag der sykkelen kan spille en sentral rolle.
Syklistforeningen arbeider derfor for at barn skal oppleve glede, mestring og følelsen av frihet og selvstendighet ved å kunne
transportere seg selv på sykkel. Sykkellek er første skritt til å
kickstarte sykkelgleden og bli en trygg syklist. Gjennom ulike
sykkelleker ønsker vi å hjelpe barna til å bli sikre, trygge og selvstendige i trafikken. Barna skal med andre ord bli sikre på sykkelen før de beveger seg ut i trafikken.
Denne boken er primært til deg som er forelder til barn, eller du
som jobber med barn i barnehager og skoler, og som savner inspirasjon til hvordan du kan bruke sykkelen i ditt faglige arbeid.
Sykkellek henvender seg primært til barn i alderen 2-12 år.
Samtidig vil også større barn ha utbytte av sykkellekene ettersom mange av disse har dårlig utviklet motorikk. Aktivitetene
kan også brukes av voksne som kommer fra hjem eller kulturer
hvor det ikke ble syklet, eller av eldre syklister som har behov
for å friske opp sykkelsikkerheten. Informasjonsheftet beskriver
20 ulike og enkle sykkelleker som kan tilpasses barnas alder og
utviklingsnivå.
Riktig god fornøyelse!

BLI SYKKELSIKKER MED SYKKELLEK
Å bli trygg og sikker på sykkel kommer ikke av seg selv. Det
krever øvelse. Men den tradisjonelle sykkeltreningen med sykkelstang/sykkelskaft hjemme i gatene kan gå i ball, til stor
frustrasjon for både barna og foreldrene. Gjennom lek og moro
fjernes fokuset fra selve treningen og etter kun få timer blir barna
merkbart bedre til å sykle
De lærer blant annet
å holde balansen på sykkelen ved forskjellige manøvrer
å bremse sikkert
å se seg til siden og tilbake uten å miste balanse
å gi tegn
Kort sagt blir de det vi i Syklistforeningen kaller sykkelsikker.
Tips: Starter barnet med balansesykkel behøver det ofte
hverken støttehjul eller sykkelskaft når det får sin første
sykkel.

I BARNEHAGEN OG SKOLEN
Med sykkellek kan barna lære mer enn å sykle. Sykkellek øker
barnets selvfølelse og selvtillit og styrker barnets utvikling både
fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt. I barnehagen kan sykkellek
brukes til å arbeide med målene i Rammeplanen. Sykkelen er et
selvskrevet redskap til å jobbe med kropp og bevegelse ettersom barna øver opp grovmotorikken ved å håndtere og styre en
sykkel. Sykkellek kan også brukes til å arbeide med sosial kompetanse og språk, for eksempel fagene norsk og matte. På den
måten får barna mer fysisk aktivitet inn i hverdagen. Kombiner
for eksempel leken Poste Brevet med regneoppgaver eller Navnestafett med enkle stave- og leseoppgaver
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KOM GODT I GANG MED SYKKELLEK

Hvor kan dere leke?
Sykkellek skal alltid foregå på et trafikksikkert, og helst asfaltert område, for eksempel en lekeplass, skolegård, en avsperret parkeringsplass
eller en offentlig plass i byen.
Barn, sykkel og hjelm skal passe sammen
Det er viktig at sykkelen passer høyden til barnet. Når barnet sitter på
setet skal det være mulig å nå bakken med flat fot. Husk sykkelhjelm
og at denne er riktig satt på og at reimene er strammet godt nok. Vi
anbefaler uansett å ha både plaster og trøstende ord i bakhånd i tilfellet
det oppstår små skrammer underveis i leken.
Rekvisitter
Sykkellek behøver ikke mye utstyr. Med noen få redskaper er dere godt
skodd for de fleste lekene i heftet
aktivitetsringer/rokkeringer kan brukes for å markere lekeområdet, som stafett, og man kan sykle over dem uten å
velte
bløte fargede baller, som bl.a. brukes i fangelek, og som
også er en lur måte å få matematikk inn i leken på
såpeboblevann og en håndholdt såpeboblemaskin, slik at
man man kan blåse mange bobler samtidig
kritt til å tegne opp banen med
bildelotterispill som er laget for utendørs bruk. Om dere ikke
har akkurat disse redskapene har dere sikkert noe annet
som kan fungere like godt.

3 GODE TIPS TIL DEG SOM LEDER LEKEN

1. Ta ansvar for leken. Dersom leken ikke fungerer, kan arealet gjøres
mindre eller større. Ta gjerne i bruk andre rekvisitter og juster reglene
eller gjenta leken til alle har forstått den. I alle 20 lekene har vi idéer til
hvordan lekene kan justeres. Sett i gang lekene med glede, kraft og begeistring – det bidrar til større engasjement hos barna.
2. Tilpass leken til barna. Noen barn trenger tid og trygghet før de deltar
aktivt. Vær nysgjerrig, tilby støtte, eller foreslå alternative måter å delta
på, for eksempel ved å kaste ball sammen med en voksen.
3. Refleksjon og dialog. Snakk med barna om deres opplevelser av leken, for eksempel hva som var lett og vanskelig, hvordan man starter og
bremser, hvordan man unngår å kjøre inn i hverandre osv. Det gjør barna
mer bevisste på den kunnskapen de har tilegnet seg og de ferdighetene
de har opparbeidet seg. Gjør det kort slik at ikke kommunikasjon bryter
den gode flyten i leken. Det er selve leken som skal være i fokus.

Bruk fantasien og prøv dere frem.
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SLIK BRUKER DU HEFTET
På de neste sidene finner du beskrivelser av 20 sykkelleker. Alle lekene
kan lekes med èn voksen, men i noen leker er det flere roller som andre
voksne eller barn kan ha.
I oversikten finner du anbefalinger til antall barn, aldersgruppe og lignende. Lekene som er velegnet til norsk- og matematikkundervisning i
skolen er markert med «Abc»
1+

Antall deltagere

2 år+

Alder

abc

Egnet til undervisning

Lekene er inndelt i fire kategorier; motorikk, fangeleker, kognisjon (å ta
imot og bearbeide informasjon som vi får via sanseinntrykk) og samspill.
De letteste lekene i hver kategori kommer først.
Beskrivelsene er tenkt som inspirasjon. Det er opp til deg som leder av
leken å vurdere hva som fungerer best for deg og din målgruppe med de
fysiske rammene og rekvisittene dere har til rådighet. Finn gjerne opp
egne varianter eller helt nye leker
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FANGE SÅPEBOBLER
1+

2 år+

abc

Slik gjør du det

Instruktøren blåser såpebobler på hele
uteområdet. Leken går ut på å fange
så mange såpebobler som mulig. Først
med hendene og deretter med føttene, med sykkelhjelmen, med sykkelhjulene osv. Om det er vindstille kan
man også kjøre over de såpeboblene
som ligger stille på bakken.
Tips: Det er som regel en god idé at
instruktøren beveger seg rundt på
lekeområdet slik at såpeboblene blir
spredt utover. På den måten holder
barna seg våkneog kan orientere seg
etter hvor boblene er.

Dette øver
syklistene seg på:
å kikke opp mens de sykler
å kjøre med en hånd
å lære navnet på kroppsog sykkeldeler

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Syklistene skal ikke fange såpeboblene, men kjøre
mellom dem.
Utvikling: Syklistene skal telle hvor mange såpebobler de kan
fange.
Variasjon: Bruk redskaper til å slå såpeboblene, f eks fluesmekkere, sammenrullede aviser e.l.
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HINDERLØYPE
1+

2 år+

abc

Rekvisitter

Kjegler, aktivitetsringer, bøtter, kritt m.m. Eventuelt et langt stykke stoff til å lage sykkeltunnel,
en vannspreder til å lage regn med, eller trommer, gryter, pinner m.m. for å lage «sykkelmusikk»

Forberedelser

Bruk gjerne et område med små bakker og forskjellig underlag, for eksempel gress, sand, små
vannpytter, gjørme osv. Lag en allsidig hinderløype med sving, slalåm, smale steder, brede
steder, steder der man kan kjøre langsomt og
steder der man skal kjøre raskt. Det kan også
være levende hindringer i form av voksne eller
barn som lager regnvær med vannsprederen,
kaster med myke baller, lager sykkeltunneler
med tepper eller fallskjerm osv. Kun fantasien
setter grenser.

Dette øver
syklistene seg på:
å manøvrere sykkelen
oppmerksomhet og reaksjonsevne
forbedring gjennom gjentakelse

Slik gjør du det

La barna sykle gjennom hindrene i sitt eget
tempo. Banen skal være rett slik at det ikke blir
for mye kaos.
Tips: Kjør eller løp en tur gjennom banen slik at alle barna har sett og
forstått hvordan de skal kjøre.
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Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Dropp hindrene og marker bare en bane som syklistene kan kjøre rundt på.
Utvikling: Barna skal frakte ringer eller noe annet rundt og avlevere dem et bestemt sted.
Variasjon: Alle får en pinne. Grytelokk e.l. og spiller «sykkelmusikk» på rør, bøtte, skilt og lignende mens de sykler.
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SYKKELSAFARI
6+

2 år+

Rekvisitter

Kritt eller små aktivitetsringer.

Forberedelser:

Tegn små krittsirkler rundt på lekearealet eller bruk
aktivitetsringene. Antall sirkler skal tilsvare halvparten av deltagerne.

Slik gjør du det

Halvparten av barna stiller seg i hver sin sirkel uten
sykkel. De rekker hendene frem foran kroppen og
leker at de er forstenede aper, tigere og andre jungeldyr. Resten av barna sykler rundt mellom dem
og prøver å klappe på «jungeldyrenes» hender. Om
barnet klarer det blir dyrene levende og oppfører seg
og høres ut som sitt dyr. Dyret blir stående i ringen
og blir forstenet igjen etter noen sekunder – men kun
inntil neste klapp. Etter noe tid bytter dyr og syklister
roller. Jungelen kan erstattes med andre universer, for
eksempel eventyrland med troll og hekser, monsterland med uhyrer eller juleland med nisser.

Dette øver
syklistene seg på:
å sykle langsomt og manøvrere mellom hindringer
å kjøre med én hånd
fantasi og mot til å vekke
dyrene til live

Tips: Om instruktøren også er et dyr og oppfører seg lekent og gøyalt smitter det over på barna, slik at de også tør å slippe seg mer løs.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Statistene er bare seg selv, og barna hilser på dem
med «high fives» eller vink.
Utvikling: Syklistene kjører et par stykker sammen rundt i små
slangeformasjoner, hvor den forreste syklisten styrer og de andre følger etter.
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SYKKELSTOPPDANS
2+

3 år+

abc

Rekvisitter

En tromme og små fargede aktivitetsringer.

Forberedelser:

Fordel ringene ut over lekeområdet med god
avstand imellom. Syklistene stiller seg klare
med forhjulet i hver sin ring.
Tips: Start med å gjenta de samme
enkle instruksjonene et par ganger så
du kan vurdere barnas nivå og se hvilke
utfordringer de har.

Dette øver
syklistene seg på:
å starte og stoppe
rom- og retningsforståelse
å forstå og adlyde kollektive beskjeder

Slik gjør du det

Når den voksne spiller tromme skal barna sykle rundt mellom ringene.
Når trommen stopper skal de sykle tilbake til sin ring og parkere forhjulet
i den. Når alle har forstått leken kan du gi nye kommandoer. Neste gang
trommen stopper skal barna for eksempel parkere bakhjulet i ringen,
sykle med en ring på hodet eller på foten, stå i en ring og løfte sykkelen
o.s.v. Du kan også gi oppgaver som skal løses mens trommen spiller – for
eksempel kan man sykle ut og røre alle de blå ringene med venstre fot,
sykle rundt så mange ringer som mulig, kjøre rundt og gi «high fives» til
hverandre eller samle inn ringene og henge dem på styret.
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Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Lag leken uten ringer og heller fokuser på å stoppe
når trommen stopper.
Utvikling: Gjør arealet mindre slik at det blir vanskeligere å kjøre
mellom hverandre.
Variasjon: Orienteringsopplegg der alle for eksempel sykler til en
lyktestolpe. Eller sykkelakrobatikk hvor man for eksempel har
venstre fot på setet eller står på bagasjebrettet.
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RINGRIDING
6+

4 år+

Rekvisitter

Aktivitetsringer – minimum et per par.

Forberedelser

Tegn er stor sirkel. Den skal være så stor at halvdelen av barna kan stå langs kanten med ca. tre
meters mellomrom.

Slik gjør du det

Del barna inn i par. Et fra hvert par stiller seg på
kanten av sirkelen med en ring i den ene hånden.
De andre barna sykler rundt inne i sirkelen. Når et
barn sykler forbi sin partner skal vedkommende
prøve å gripe ringen. Klarer hen det sykler hen
en runde med ringen og gir den videre tilbake til
partneren sin. Om det ikke gikk forsøker man bare
igjen neste gang man sykler forbi partneren sin.
Etter det har gått en stund skiftes retningen og
syklistene og ringholderne bytter roller.

Dette øver
syklistene seg på:
presisjon
å sykle med én hånd
å orientere seg i bevegelse
og sette ned farten

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Alle sykler – bortsett fra to voksne (evt. en voksen og
et barn), som står på hver sin side av sirkelen. Den ene deler ut
ringer til syklistene, mens den andre tar imot ringene.
Utvikling: For å gjøre det vanskeligere for syklistene kan de som
står i midten hele tiden bytte plass.
Variasjon: De som står gir syklistene nye oppgaver hver gang de
passerer, for eksempel «kjør med en hånd», «kjør slalåm»,
kjør langsomt», «legg ringen på sykkelhjelmen» og lignende.
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SIRKUSHEST OG DYRETEMMER
6+

4 år+

Rekvisitter

Kritt og en pisk (en pinne med en snor i enden). Evt.
Trommer til sirkusorkester.

Slik gjør du det

Den voksne er dyretemmer og står i midten av ridebanen pisken sin. Barna er sirkushester og følger
dyretemmerens kommandoer
«sirkel» = kjør rundt på banen
«1-2-3- stop» = brems sykkelen og
sett føttene på bakken.
«sikksakk» = kjør sikksakk mellom
ridebanens inner- og yttersirkel.
«vrinsk»= vrinsk i kor så høyt du kan.

Dette øver syklistene seg på:
å kunne skifte mellom
forskjellige formasjoner og
bevegelser
å forstå og følge kollektive
beskjeder og rette seg inn
etter gruppen
å oppdage nye ferdigheter
hos seg selv og hos hverandre

Finn på flere kommandoer og gi spesifikke oppgaver – for eksempel at alle under seks år skal slå seg selv på hodet med høyre hånd
osv. Leken slutter med kommandoen «senter», som betyr at
barna snur seg mot midten, stopper og steiler med syklene.
Tips: Dersom det er mange barn kan halvparten være publikum som hojer og klappereller de kan være sirkusorkester
som tuter og trommer.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Bruk kun de to kommandoene
«start» og «stopp».
Utvikling: La barna få være dyretemmer.
Variasjon: Lag en sirkusforestilling der barna finner på sine egne nummere som de fremfører for
hverandre. Sørg for trommevirvel og applaus.
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BREMSESPOR
1+

4 år+

Rekvisitter

Kritt eller pinne til å tegne streker på
asfalten/ i jorden

Forberedelser

Bruk gjerne et område der det er slak
nedoverbakke med grusunderlag.
Marker en stor oval bane. I den ene
enden markeres en startlinje. I den
andre enden tegnes tydelige streker
på tvers. Det skal være minimum en
meters avstand mellom strekene,
slik at barna kan velge hvilken strek
de vil bremse på.

Dette øver syklistene seg på:
å bremse med presisjon
og holde balansen
å tørre å sykle fort og
bremse raskt
å være oppmerksom
på medsyklister

Tips: Leken er best om man har fotbrems på sykkelen. La syklistene
starte med å teste bremsespor én av gangen slik at de vet hvordan det
føles før de skal kjøre på banen.

Slik gjør du det

Det er om å gjøre å lage så mange bremsespor over strekene slik at de blir
visket ut. Barna stiller seg ved siden av hverandre med hver sin sykkel syklene. Send dem av sted med litt avstand slik at de ikke kjører inn i hverandre.
Det skal kjøres fort, og barna bestemmer selv hvilken strek de vil bremse på.
Når strekene er borte, eller nesten borte, går alle bort og beundrer de fine
bremsesporene.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Ikke tegn opp bane, men la barna
sykle rundt og bremse når de selv er klare.
Utvikling: Lag bremsesporkonkurranse der det
gjelder å lage de lengste bremsesporene.
Variasjon: Lag bremsespor når det har regnet eller
hell vann ut på banen.
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HALEFANGER
4+

2 år+

Rekvisitter

Haler, for eksempel bånd i forskjellige
farger. Minimum dobbelt så mange bånd
som det er barn. Kritt eller kjegler. Evt.
flere voksne.

Forberedelser

Avgrens lekeområdet. Velg to eller flere
«fangere» som stiller syklene sine til
side. Resten av barna blir på syklene
og får utlevert hver sin hale som festes
bakpå i buksehempen e.l. Den voksne
er haleholder og holder en pose med
ekstrahaler.

Dette øver syklistene seg på:
å sykle lenge
å kunne orientere seg og
styre sykkelen samtidig
som man er oppmerksom
på hva som skjer bak en

Slik gjør du det

Syklistene skal unngå å få dratt av halen sin av halefangeren. Om de mister
halen kjører de til halefangerne og får en ny hale. Halefangerne er klare til å gi
ut haler, slik at det hele tiden er haler i omløp. Leken fortsetter helt til halefangerne ikke vil løpe mer. Da utpekes nye halefangere, og leken kan starte
på nytt.
Tips:
Tips: Ta hensyn til barna som ikke ønsker at deres hale skal bli tatt. Etter
noen gjentagelser blir nok de også klare for full deltagelse.
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Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Det er kun den voksne som stjeler haler.
Utvikling: Barna skal stjele haler fra hverandre mens de sykler
(kun for de sykkelsikre).
Variasjon: Halefangerne får tildelt hvert sitt fargede bånd som
viser hvilken halefarge de er på jakt etter. Når man har fått
stjålet halen sin velger man en annen halefarge enn den man
hadde. Små barn må gjerne velge samme farge igjen.
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KANONKONGEN SENKER SKIPET
4+

3 år+

abc

Rekvisitter

Kritt og ca. 100 små lette baller

Forberedelser:

Tegn en sirkel midt på banen, ca. en meter i
diameter. Det er kanonkongens skip. Tegn evt.
skipet og bølger for å markere havet.

Slik gjør du det:

Kanonkongen, den voksne, stiller seg i sirkelen
og kaster «kanonkuler» ut mot barna som
er små skip. Barna sykler rundt kanonkongen
i samme retning og bestemmer selv hvor tett
på kanonkongen de vil kjøre. Når et «skip»
har blitt rammet, hopper barnet av sykkelen
og «svømmer» tre ganger rundt sirkelen før
hen sykler videre. Kanonkongen sørger for at
alle blir truffet flere ganger. Når det er tomt for
ammunisjon sykler barna rundt og henter alle
ballene, og leken kan starte på nytt. Du kan
oppmuntre barna til å samle inn ballene mens
de sykler. De må gjerne bruke sykkelkurv e.l. I
neste runde sykler barna i motsatt retning.

Dette øver syklistene seg på:
mot til å sykle der det er kaotisk å ta seg frem
å styre sykkelen mens man
holder øye med omgivelsene
å tenke taktisk og tilpasse
tempo og retningsskifte

Tips: Respekter eventuelle syklister som ikke ønsker å bli truffet. La dem
sykle rundt, så kommer de som regel tettere innpå helt av seg selv.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Det er ingen straff når man blir truffet, man sykler
bare videre.
Utvikling: Kanonkongen kan ha hjelpere i yttersirkelen så man
kan bli skutt på fra begge sider.
Variasjon: Finn på nye straffer, for eksempel at man skal hoppe
over sykkelen mens man roper «jeg elsker å sykle!».
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KILETROLLET
4+

3 år+

Rekvisitter

Kritt og en sammenrullet avis

Forberedelser

Tegn to parallelle streker med ca. 30 meters avstand. Alle barna skal kunne stå ved
siden av hverandre med hver sin sykkel
bak strekene.

Slik gjør du det

Dette øver syklistene seg på:
rom- og retningsforståelse
å styre sykkelen i høyt tempo
i høyt spenningsnivå
å akseptere å bli fanget

Den voksne er «kiletrollet» som står midt på
banen med ryggen til barna. Kiletrollet roper:
«Syklister kjør før kiletrollet kommer!» Barna skal nå sykle til bak krittstreken lengst fra
dem uten å bli fanget av den voksne. Du kan
først begynne å fange når du kan se barna fra
øyekroken, og du fanger et barn ved å slå den
sammenrullede avisen på bagasjestativet. Det
fangede barnet får en liten kiling når alle har
kommet frem bak streken. Barnet bestemmer
selv hvor det vil bli kilt, og om det ikke vil bli
kilt er det selvfølgelig helt greit. Etter kilingen
er det ny omgang.
Tips: Det er viktig at barna forstår at de skal stoppe når de har kommet
bak streken.
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Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Kiletrollet løper bare rundt og er litt farlig og spennende uten å fange noen.
Utvikling: Ha et kiletroll til og del syklistene opp i to grupper
som starter fra hver sin linje. Kiletrollene står på midten rygg
mot rygg og er klar til å fange de som kommer kjørende bakfra.
Variasjon: Når man blir fanget blir man selv et kiletroll. Leken
fortsetter til alle blir fanget.
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EPLESLANG MED TRAFIKKLYS
4+

4 år+

abc

Rekvisitter

Kritt, mange små baller, 3-4 rokkeringer og en stor bøtte. Evt. signalskilt i grønt og rødt, politihatt og gul vest.

Forberedelser:

Tegn en bred vei med to parallelle linjer med 15-20
meters avstand. Det skal være plass til at alle barna
kan stå ved siden av hverandre bak hver sin linje. Bak
den ene linjen ligger startområdet, og der plasseres
bøttene. Barna stiller seg klare ved siden av hverandre bak startlinjen. Den voksne er trafikkbetjent og
står klar på «veien» foran epleplantasjen.

Dette øver syklistene seg på:
å bremse
å forstå og respektere trafikkregler
å være oppmerksom og reagere hurtig

Tips: Hvis trafikkbetjenten bruker uniform og
signalskilt blir leken enda mer spennende.

Slik gjør du det:

Leken går ut på å hente så mange «epler» som mulig, men for å komme
til eplehagen må barna krysse en trafikkert vei. Når trafikkbetjenten roper
«Grønt lys, kjør!» skal alle sykle. Når hen roper «1-2-3-rødt lys, stopp!»
skal alle stoppe. Om man ikke stopper raskt nok skal man gå av sykkelen for
så å gå en gang rundt den mens man roper «Rødt lys, stopp!» Når barna er
fremme ved eplehagen skal de ta så mange epler som mulig, og deretter sykle
hjem og legge eplene i bøtta. På hjemturen gjelder de samme reglene. Leken
fortsetter til eplehagen er tom for epler og bøttene er fulle. En ny runde kan
begynne.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Lag leken uten trafikklysregler, slik at barna kun kjører frem
og tilbake for å hente baller.
Utvikling: Velg ut noen barn til å stå langs banen. Deres oppgave er å
være biler som kaster baller etter syklistene. To andre barn er ambulanse.
Om man blir truffet skal man gå av sykkelen, legge seg ned og vente på at
ambulansen kommer og gjenoppliver med en usynlig opplivingsmedisin.
Variasjon: Gi barna hver sin bøtte, så gjelder det å samle inn flest epler.
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FOLK SOM SYKLER RUNDT
6+

4 år+

Rekvisitter

Bøtte eller veske med 10-20 små, lette baller.

Forberedelser:

Tegn to parallelle streker med 25-30 meters mellomrom. Alle barna skal kunne stå ved siden av hverandre
med syklene sine bak strekene. Midt på den ene langsiden avmerkes et område til ballkastere og «sykehus». Her plasseres bøtta med ballene.

Slik gjør du det:

Den voksne er ballkaster og stiller seg bak ballene som
representerer biler i leken. Barna stiller seg klare bak
den ene linjen. Leken starter med en «sykkelrap»
som alle roper høyt i kor med masse energi og gjerne
med noen håndtegn.

Dette øver syklistene seg på:
å vurdere avstand og hastighet
å plassere seg taktisk og unngå andre syklister og fykende
baller
å tørre å sykle gjennom et
ballregn

Idèer til lekeutvikling

Alle: Folk som sykler rundt mellom bilene og sover, de må passe på at de ikke blir kjørt over.
Ballkasterne: Dere skal sykle … stående!

Forenkling: Trill ballene i stedet for å kaste dem. Fjern regelen om at det
skjer noe om man blir truffet.

Siste linje varieres fra gang til gang. Det er ballkasteren som bestemmer hvordan barna skal kjøre.
For eksempel sykle langsomt, kjøre med en hånd på styret, eller å løfte sykkelen. Når du har ropt
siste linje skal barna krysse banen mens du prøver å treffe dem med «bilene». Barna som ikke
blir truffet kjører til den bakerste linjen og gjør seg klare til neste tur. De som blir truffet holder seg
helt stille og venter på ambulansen. Ballkasteren blir nå en ambulanse som løper til de påkjørte og
drysser tryllestøv på dem så de blir friske og raske, og kan være med i leken igjen. Ambulansen roper «bæ-bu-bæ-bu» så høyt at alle kan høre den. Når de påkjørte har fått tryllestøv stiller de seg
klare sammen med de andre syklistene, og en ny runde kan begynne.

Utvikling: Når man blir truffet skal man selv være ballkaster i neste omgang.
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Tips: Start med å kaste etter de syklistene som
ser ut til å beherske leken best.

Variasjon: Finn på andre tekster eller historier som passer til leken.
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LØVER OG MUS
4+

4 år+

Rekvisitter

Kritt og gjerne to voksne.

Forberedelser

Tegn to parallelle streker med 25-30 meters mellomrom. Alle barna skal kunne stå
ved siden av hverandre med syklene sine
bak strekene. Midt på den ene langsiden
avmerkes et område til ballkastere og «sykehus». Her plasseres bøtta med ballene.

Dette øver syklistene seg på:
å sykle og orientere seg samtidig
å starte og stoppe
fellesskap og samhold

Slik gjør du det

De voksne er «løver» som skal fange barna som
sykler rundt og er «mus». Hvis en mus blir fanget
kommer den i spiskammeret. Musen befris når en
av de andre musene sykler forbi og berører den. Om
det er flere mus i spiskammeret blir alle befridd når
én av dem blir rørt. Musehullene er «fritt». Leken
starter med at alle musene er i spiskammeret. Når
løvene begynner å telle ned fra ti, må musene begynne å sykle. Når løvene har telt ned til null begynner de å løpe etter musene. Når man vil starte på
nytt kan to eller flere barn være løver.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Med de yngste barna er det kun de voksne som er løver.
Utvikling: Man kan kun befri en mus av gangen.
Variasjon: Når man blir fanget blir man stående helt stille, helt til noen
kommer og befrir en med en highfive.
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POSTE BREVET
6+

4 år+

abc

Rekvisitter

Farget kartong i kortstørrelse (brevet), en tusj
(til porto) og en pappkasse (postkasse).
Tips: For å unngå kødannelse ved mange barn i leken, kan det lønne seg å
starte leken med å dele ut kortene.

Slik gjør du det

Dette øver syklistene seg på:
å kunne løse sammensatte
oppgaver
få selvtillit
orienteringsevne

Velg tre deltagere der en skal være «postkortbutikk», den andre «posthus» og den
tredje «postkasse». Resten av barna skal
sykle rundt og sende så mange postkort som
mulig. Først sykler man til postkortbutikken
der man «kjøper» et kort. Deretter sykler
man til posthuset hvor man får frimerke på (barnet kan tegne på et kryss), og til sist sykler man til postkassen og poster postkortet. Både posthuset og postkassen flytter seg
av og til, til nye steder. Leken slutter når alle postkortene er «solgt». Man kan avslutte
med å telle kortene, slik at barna ser hvor mange kort de har fått sendt til sammen. Det
er også gøy å «lese høyt» fra noen av postkortene. Bruk fantasien og finn på noe gøy!

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Gjør arealet mindre og la postkontor og postkasse bli der de
er.
Utvikling: Finn flere roller i leken. For eksempel flere postkontor med hver
sin tusjfarge. Del opp i lag, der det er om å gjøre å poste flest postkort.
Variasjon: Gi barna oppgaver de skal løse før de får «frimerket» sitt. Det
kan enten være sykkeloppgaver, for eksempel å lage bremsespor med
hjulet, eller skoleoppgaver hvor man skal regne eller stave.
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TRAFIKKBINGO
4+

3 år+

abc

Rekvisitter

Fire bildelotteriplater med brikker. Evt.
aktivitetsringer eller kjegler til å holde
brikkene på plass om det blåser. Kritt.
starte leken med å dele ut kortene.

Dette øver syklistene seg på:

Forberedelser

Tegn en lang strek og plasser de fire
platene bak streken med to-tre meters
mellomrom. Fordel brikkene på bakken
med bildesiden ned, 15-20 meter unna
platene.

å styrke hukommelsen
å samarbeide
å tape og vinne

Slik gjør du det

Barna deles inn i fire grupper som stiller seg ved hver sin bildelotteriplate. Før leken starter får de lov til å studere bildene på
sin plate. Deretter teller instruktøren til tre, og på «NÅ!» skal
alle barna sykle ut og finne sine bildebrikker. Man kan bare ta
én brikke av gangen. Når en gruppe har fylt ut sin plate roper de
«bingo!». Leken er ferdig når alle gruppene har fylt ut sin plate.
Gruppen som klarte det først, har vunnet.
Tips: Om dere leker leken flere ganger er det en god idè å
gi deltagerne noen minutter så de kan legge taktikk. Det
skjerper både oppmerksomhet, forståelse og motivasjon.
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Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Legg bildebrikkene med bildesiden opp. Dropp gruppeinndelingen. Alle samler inn til alle plater.
Utvikling: Gjør leken om til en stafett der barna skifter på å sykle ut to
og to mens resten av gruppen heier og kommer med hjelpende instruksjoner,sett evt. eldre barn sammen med yngre.
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MYLDRESYKLING
2+

4 år+

Slik gjør du det:

Barna deles opp i par, der den ene går og
den andre sykler. Det er syklistens oppgave
å holde seg litt bak sin gående partner, som
sammen med de andre fotgjengerne myldrer rundt mellom hverandre. I begynnelsen
går fotgjengerne langt fra hverandre, men
leken blir både vanskeligere og morsommere når fotgjengerne begynner å gå tettere. Fotgjengere kan bevege seg på mange
forskjellige måter; langsomt, raskt, svinge
osv. Fotgjengeren kan også stoppe helt opp
og ta englehopp (spensthopp med armene
til siden) mens syklisten kjører rundt vedkommende i sirkler. Etter en stund byttes
rollene.
Tips: Det er viktig å tenke over hvilke
barn man setter sammen i par.

Dette øver syklistene seg på:
å sykle langsomt
å tilpasse avstanden
å være oppmerksom på sin partner og følge bevegelsene

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Lag leken som en voksen-barnlek hvor de voksne går og
barna sykler.
Utvikling: Fotgjengerne lager et tegn, for eksempel high-five,med den
ene hånden til en annen fotgjenger, og syklistene gjør det samme når de
passerer hverandre.
Variasjon: Stopplek. Av og til sier fotgjengeren «1-2-3-stopp!», snur seg
for så å lage stopp-tegn med hånden. Syklisten skal stoppe før han treffer
fotgjengeren.
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KONGEN BEFALER
2+

5 år+

Slik gjør du det:

Et av barna er «konge» og sykler foran. Resten av barna sykler etter i en lang
rekke. Kongen bestemmer hvor de andre
skal sykle, og hvordan det skal sykles.
Kongen kan vinke, tromme på styret, reise
seg opp og sette seg ned på sykkelsetet,
svinge med beina, løpe med bena på sykkelen (ikke bruke pedalene) osv. Gruppen
skal gjøre det samme. Den voksne roper
«SKIFT!» når kongen skal skiftes ut og
sykle bakerst i rekken. Slik fortsetter leken
helt til alle har fått være kongen.
Tips: Start med å vise hvordan det gjøres med
en gruppe bak deg før leken settes i gang.

Dette øver syklistene seg på:
gi tydelige signaler til syklistene
bak
å gi tegn
å ha mot til å være leder og innordne seg

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Gjør om leken til en voksen-barn-lek der den voksne er kongen.
Utvikling: Inndel barna som par eller grupper med hver sin konge. Gjør
arealet mindre så kongene kjører rundt hverandre, slik som i Myldresykling.
Variasjon: Bruk de riktige stopp- og snutegnene fra trafikken.
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NAVNESTAFETT
6+

5 år+

abc

Rekvisitter

En voksensykkel og en aktivitetsring eller
pinne.

Forberedelser

Tegn en lang strek og plasser de fire platene
bak streken med to-tre meters mellomrom.
Fordel brikkene på bakken med bildesiden
ned, 15-20 meter unna platene.

Slik gjør du det:

Alle barn sykler rundt på plassen.. Leken går
ut på at et barn har stafettpinnen og må rope
navnet på en i gruppen. Den som blir ropt
opp, skal nå sykle og hente stafettpinnen. De
andre gir plass. Den nye stafettholderen roper
et nytt navn, og slik fortsetter leken inntil alle
har hatt stafettpinnen.

Dette øver syklistene seg på:
å forstå og følge kollektive
beskjeder – samtidig som de
sykler
å sykle med en hånd
å styrke fellesskapet

Tips: Sørg for at syklistene ikke alltid velger de samme, for eksempel
en regel om at man bytter å velge mellom gutter og jenter, eller et
barn som er eldre enn seg selv, osv.
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Idèer til lekeutvikling
Forenkling: En voksen styrer stafetten. Når vedkommende navn blir ropt
opp sykler man over og tar stafettpinnen, for så å sykle en runde og gi
stafettpinnen tilbake.
Utvikling: Lag flere runder der syklistene skal huske rekkefølgen på navnene.
Variasjon: Hilselek. Barna sykler mellom hverandre og hilser med føttene,
med vink, high fives og lignende.
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PLAGESYKLING
6+

7 år+

Rekvisitter

Kritt, kjegler eller aktivitetsringer til å
markere banen.

Forberedelser:

Lag en firkantet bane som er akkurat
så stor at ¾ av syklistene kan sykle
langsomt mellom hverandre. På banens
ene side markeres en plass med plass til
to-tre ventende syklister.

Slik gjør du det:

To barn venter på venteplassen, mens
resten sykler rundt på banen. Leken
går ut på å presse hverandre slik at
man enten kommer til å sette en fot i
bakken eller å sykle ut av banen. Når
det skjer skal man sykle til venteplassen og stille seg bakerst i køen mens
den forreste nå får lov til å sykle ut
på banen. Barna må ikke sykle inn i
hverandre – de skal presse hverandre
ved å kjøre tett innpå eller foran hverandre.

Dette øver syklistene seg på:
å holde balansen mens de
sykler langsomt
å observere og lære av
hverandre
å kile for at begge skal
ha det gøy og respektere
andres grenser

Tips: Justèr banens størrelse til deltagernes antall og nivå. Jo mindre plass destovanskeligere.

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: La to barn av gangen kjempe mot hverandre på en liten bane.
Utvikling: Barna får bare sykle med én hånd.
Variasjon: Barna får utdelt skumsverd de fekter med i leken.

46

47

TAKK OG FARVEL
8+

7 år+

Slik gjør du det:

Barna deles opp i par. Det ene barnet
bestemmer retningen, og det andre
sykler tett etter. En eller flere barn er
«løsgjengere» som sykler rundt for seg
selv helt til de bestemmer seg for å bryte inn i et av parene. Det gjør de ved å
sykle bak et par og si «takk og farvel!».
Den forreste svarer «Takk og farvel!»
og sykler ut som løsgjenger. Den nye
løsgjengeren finner nå et annet par å
bryte opp, og sånn fortsetter leken.
Tips: Vis hvordan leken foregår, ettersom den kan være vanskelig å forklare
med ord.

Dette øver syklistene seg på:
å kommunisere med hverandre
mens man sykler
å plassere seg i forhold til hverandre og finne sin plass
å kunne omstille seg raskt til
nye roller og nytt fokus

Idèer til lekeutvikling
Forenkling: Det er ingen løsgjengere. Parene sykler rundt mellom hverandre og hilser.
Utvikling: Paret sykler ved siden av hverandre. Barnet til høyre bestemmer ruten og forlater gruppen når en løsgjenger plaserer seg lengst til
venstre.
Variasjon: Hvis parene sykler ved siden av hverandre kan løsgjengeren
kjøre opp bak syklisten til venstre og ringe med klokka. Barnet til venstre
gir så plass ved å kjøre opp foran sin partner.
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For et sunnere og mer bærekraftig Norge – gate for gate
Siden 1947 har Syklistenes Landsforening jobbet for at det skal være
attraktivt å velge sykkel, enten som fremkomstmiddel eller til rekreasjon. Vi ønsker at du skal få muligheten til å leve i et Norge som er
grønt, livskraftig og gir plass til mennesker.
Bli medlem og støtt vårt arbeid.
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