
Idræt Lillegruppen 2020/2021/2022-2023  
 

Vi starter hver idrætstime med opvarmning gennem leg og bevægelse.   
I idræt vægter vi at alle er med i undervisningen,  og vi lavet en årsplan med aktiviteter som styrker 
fællesskabet,  elevernes samarbejdsevne og den enkelte elevs trivsel.  
Vi lægger vægt på at eleverne opbygger respekt omkring regler og de aftaler vi indgår for de 
introducerede idrætsaktiviteter.   
Vi forventer at alle møder op med idrætstøj,  har et håndklæde med og går i bad efter timerne,  så det 
bliver en naturlig del af idrætskulturen.  

  2020/21  2021/22  2022/23  

uge 33  
Ude  

opstart skole med 
introdage  

opstart skole  opstart skole  

uge 34-35  
Ude  

Gamle lege  
Der er booket materiale 
fra CFU  

Idræt i Dalen  
Udendørs atletik  

Fælleslege og stafetter  

uge 36-37  
Ude  

Idræt i Dalen  
Udendørs atletik  
  

Kids Volley  
  

Idræt i Dalen  
Udendørs atletik eller 
Kids Volley  
hvis der er turnering  

Uge 38 - 39  
Ude  

Løbelege og løbetræning 
til sponsorløb  
og sponsorløb fredag uge 
39  

Løbelege og løbetræning 
til  
sponsorløb  
og sponsorløb  

Løbelege og løbetræning 
til  
sponsorløb  
og sponsorløb  

Uge 40, Ude
  
Ude  

Idræt i Dalen  
Boldspil med bat  
●M-bold  
●Langbold  
●rundbold  
(41 idrætsemneuge med  
forhindringsbane og løb 
fredag)  

Sponsorløb  
  
  
 

 Sponsorløb 

Uge 41 Idrætsemneuge Idrætsemneuge Idrætsemneuge 

Uge 43-44-
45  
Inde i 
hallen,  
alle klæder  
om  

Indendørs Atletik  
Der er booket materiale 
fra CFU  

Badminton  Indendørs atletik  



Uge 46-47-
48  

Rytmisk gymnastik  
Stafetter og puls  

Redskabsgymnastik  
-Spring og 
grundgymnastik  

Basketball og Håndbold  

Uge 49-50  ●Boldspil med stav  
●Der er booket 
Intercross fra CFU  
●Hockey/floorball  
●UV-hokey  
  

Boldspil og regler  
Fodbold  
Håndbold 

 Kroppen i balance 

• Motorik 

• Yogo 

• Meditation 

Uge 1-2-3  Airtrack og hovedet 
nedad  
●forlæns og baglæns 
rulle  
●stå på hænder 
vejrmøller  
●rulle  
Aflsutning med 
“Abebane”  

Boldspil    Airtrack og hovedet 
nedad  
 

Uge 5-6  Idrætslege  
Tillid og samarbejde  

Kamplege og brydning  Folkedans  
og gamle sanglege  

Uge 8-9  Badminton  8-9  puls og styrke  
Lege: Hospiltalsfange, 
aberne i  
træerne etc  

Uge 10-11  Folkedans og sanglege  
Opvarmning med fart  
  

10-11  Redskabsgymnastik i det 
fri med små-redskaber og 
rytme 

• Bolde 

• Hulahopringe 

• Tørklæder 

Uge 13-14   O-løb  håndbold 2-3 kl  
kidsvolley 0-1 kl  
  

Tennis 
Speedminton og andre 
batspil i det fri 
 

Uge 15-16  ●Sjov på hjul  
●Idræt i skoven   
●Cykling på MTB-banen  
  

Boldspil med bat   
Freesbee-golf  
  

 Kidsvolley 

Uge 17  ●Kinball, Battle ball og 
andre  
udfordrende leg  

Velcroveste og bolde  
Alle mine kyllinger og 
banke bøf  
Atletik: kast -fredag alle 
tre dele  

 Idræt i dalen 

• Boldspil og lege 

fra andre lege  

• Der skal være 

puls og 

bevægelse 



 

 

Uge 22-23  ●Kidsvolley med 
turnering  

   O-løb 

Uge 24  Bevægelse i vand:   
→ Udflugt til friluftsbadet
   
→ Vandaerobic   
→ Svømning (gæstelærer 
-  
svømmelærer evt.)   

Vild med vand ☺  
Flyttes evt.   

Bevægelse i vand:   
→ Udflugt til 
friluftsbadet   
→ Vandaerobic   
→ Svømning 
(gæstelærer -  
svømmelærer evt.)   

Vild med vand ☺  
Flyttes evt.    

  Bevægelse i vand:   
→ Udflugt til friluftsbadet 
  
→ Vandaerobic   
→ Svømning (gæstelærer 
-  
svømmelærer evt.)   

Vild med vand ☺  
Flyttes evt.   
  


