Tumleugen for dagplejerne og
vuggestuerne
Børneulykkefonden, FOA, DGI og bObles står bag kampagnen “Hej skal vi tumle?”
som er specielt tilpasset børn i alderen 1-3 år. ”Hej skal vi tumle?” udspringer af
kampagnen ”Hej skal vi lege?”, hvor 259.000 børn i alderen 1-6 år har deltaget.
Efter en stigende efterspørgsel på en bevægelsespakke målrettet børn i alderen
0-3 år, blev tumleugen første gang afholdt i 2016, og siden har mere end 35.000
børn i vuggestuer og dagplejer tumlet med.
Formålet med ”Hej skal vi tumle?” er, at børn skal have muligheden for at lege
og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Skal børn tumle? Selvfølgelig skal de det!
For det er det allerbedste, børn kan gøre. De skal bruge deres krop på så mange
forskellige måder som muligt - hele tiden. Bevægelse gør kroppen klog,
og børnene bliver kloge på deres krop.
”Hej skal vi tumle?” er en inspirationskilde til leg og nærvær med de mindste
børn. Der er ikke noget, der skal gøres på en bestemt måde eller i en bestemt
hastighed, men vi vil rigtig gerne skabe gode rammer, der stimulerer og
motiverer barnet til bevægelse.
Børns motorik er utrolig vigtig at have fokus på, og en undersøgelse fra 2014
foretaget af Statens Institut for Folkesundhed viser, at 31,4 % af førskolebørnene
får anmærkninger ift. deres motoriske udvikling. Her er det basale motoriske
kompetencer såsom at mestre forskellige gangarter, balanceevne og hånd-øje
koordination, der hos børnene ikke er alderssvarende udviklet. Det understreger,
at der er behov for mere fokus på bevægelse blandt de små.
Læs mere om kampagnen ”Hej skal vi tumle?” på www.hejskalvitumle.dk
Læs mere om DGI, FOA, Børneulykkesfonden og bObles på:
www.dgi.dk, www.foa.dk, www.borneulykkesfonden.dk og www.bobles.dk

Informationsfolder til forældre

Tumleuge i dagplejen og vuggestuen

Mere leg og bevægelse i
hverdagen
Børneulykkesfonden, FOA, DGI og bObles har i fællesskab udviklet ‘Hej skal
vi tumle?’ til landets dagplejere og vuggestuer. Formålet med tumleugen er,
gennem leg og læring, at inspirere børn til en hverdag med mere bevægelse
og mere fokus på deres motoriske udvikling.
Tumleugen afholdes landet over i uge 18 og 19 2018. Formålet med ugen er
at give dagplejere og vuggestuer inspiration til, hvordan de igennem leg og
læring kan være med til at udvikle børnenes motoriske evner. I tumlematerialet
er glæden og de positive oplevelser sat i centrum, så børnene får en god
oplevelse, der skaber lyst til at bevæge sig.

Hvad skal vi tumle?
Tumleugen består igen i år af et legetema, der med særligt fokus på
sansemotorik, vil udfordre og udvikle børnene motorisk.
I år vil vi gerne præsentere jer for vores Sansecirkler og Sansefirkanter:
To cirkler i cirklen og to firkanter i firkanten. To former i tre størrelser, fire
overflader der føles forskellige, fire huller der har forskellig form, i seks
forskellige farver. Cirklen kan trille og firkanten kan stå. Alle fladerne kan
børnene stå på, gå på, tale om og lege med i en uendelighed.
Med fantasi, kreativitet, nysgerrighed og nærvær skal der i ”Hej skal vi
tumle?” leges og tumles med sansemotorikken!

Forældrenes rolle under tumleugen

I maj måned, hvor tumleugen sætter ind, opfordrer Børneulykkesfonden,
FOA, DGI og bObles forældre til hver dag at lege nogle aktive lege med deres
børn derhjemme. Det er ikke fordi, det behøver være noget vildt, men små
sjove lege som aktiverer barnet til at bruge sin motorik. Øvelserne giver også
anledning til sjove stunder sammen, som man måske ikke normalt får sat
tiden af til i en travl hverdag. Kun fantasien sætter grænser, for hvad der kan
leges.
På www.hejskalviltumle.dk kan I finde inspiration til øvelser fra årets
bevægelsestema.

