
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til aktiviteter til Online 

sportsdag 
  
Mesterværker – I kassen finder du et stykke gadekridt, brug også gerne egne  
kridt for at få flere farver. Lav en fed tegning på fliser eller asfalt i nærheden.  
Find evt. inspiration på Pinterest eller nettet. Tag evt. et billede og send til  
sabus@sabus.dk 
 
Du kan også finde Aktivitetsarket med Hinkeruder og lave en Hinkerude  
– evt. sammen med en ven eller én fra din familie.  
 
Tingfinderleg  

• Find 20 almindelige husholdningsting frem på et bord. Find et tæppe og læg det over 
tingene. 

• Få fat i en ven eller et familiemedlem. 
• Fjern tæppet i 1 minut (60 sekunder) læg det derefter over igen og se, hvor mange af 

tingene din ven kan huske.  
 
Fjern en eller flere ting fra bunken og se om de kan huske, hvilke ting der mangler.  
Tag evt. billeder/video og send til sabus@sabus.dk. 
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Tegn og gæt  
Denne aktivitet kan du selv forberede, men du skal bruge mindst én ven  
eller familiemedlem for at lege legen.  
 

• Lav 20 stykker papir, som du kan skrive små sætninger på.  
• Find på 20 ord eller små sætninger som man kan forklare ved at tegne en tegning.  
• Fold sedlerne sammen og put dem i en skål.  
• Find en ven eller hele din familie og skiftes til at trække en seddel og forsøg at  

tegne ordet uden at sige noget.  
 
Hvis du kan få din mor eller en anden til at lave sedlerne er det måske sjovere for dig at være 
med "#$%  
 
Armbøjninger  
Læg dig på jorden – evt. på græsset, og lav så mange armbøjninger som du kan. Når du er helt 
træt, så hold en pause, og se om du kan lave et sæt mere bagefter – og måske endda et tredje 
sæt.  
 
Løb på tid  
Lav en bane ved at lægge et stykke tøj i den ene ende, tag 30 lange skridt og læg et stykke tøj 
mere. Løb hurtigt fra den ene ende til den anden, og tag tid på hvor længe du er om at købe 4 
baner. Lav en konkurrence med en ven eller et familiemedlem.  
Send et billede/video af konkurrencen ind til sabus@sabus.dk  
 
Mavebøjninger  
Læg dig på jorden – evt. på græsset, og lav 18 mavebøjninger. Hold en pause og lav 18 
mavebøjninger mere. Få din ven eller et familiemedlem til at gøre det samme, og tag evt. et 
billede af ham/hende imens, og send det til sabus@sabus.dk 
 
Du kan også starte en fodboldkamp, finde nogen at spille stikbold med eller lege en form for 
gemmeleg. GOD FORNØJELSE – og vi ses i aften "#$%  
 
 
Børnelejrhilsner fra Børnelejrteamet 
  
  
 

mailto:sabus@sabus.dk
mailto:sabus@sabus.dk

