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ØKTPLAN AKTIVITET KOMMENTAR 

Oppvarming: Sykehus 

sisten 

 

10 minutter 

Før leken begynner 

defineres et område som 

«sykehus» (bruk f eks 

kjegler og lag en firkant).  

En person har sisten, og når 

han/hun tar på utøverne, må 

utøverne holde hånden sin 

på det området det blir tatt 

på (om man blir tatt på høyre 

kne må man holde armen på 

høyre kne osv.) For å kunne 

bevege seg vanlig, må man 

gå til «sykehuset».  

Alternativ stiv heks…. 

 

 

Viktig å varme opp sentrale 

muskelgrupper for å øke 

motivasjon og forhindre 

skader, på en måte som er 

morsommere for utøverne 

enn å løpe generelt. 

 

Hoveddel   

Øvelse 1: Lenke-stafett 
 
10 minutter 

Utøverne deles inn i flere lag 

og får tildelt hvert sitt tau. 

Marker ett start/stoppunkt og 

sett en kjegle eller lignende 

som rundingsbøye. 

Den første som løper tar 

med seg tauet, og når 

han/hun kommer tilbake til 

start slenger nestemann seg 

på tauet. Slik holder det på 

til alle på laget er på tauet, 

og laget som først får alle 

mann i mål vinner. 

 

Er tauene korte – binder dere 

to tau sammen. 

 

Utvikle bevegelsesmønstre, 

påvirke tekniske ferdigheter, 

aerob utholdenhet, og ulike 

andre fysiske egenskaper 

varierende ut ifra hvordan 

oppgavene løses. 

Øvelse 2: Nappe hale 
 
10 minutter 

Hver elev får hver sitt bånd, 

som blir festet bak i 

buksestrikken. Det er om å 

gjøre å samle så mange bånd 

som mulig, i løpet av et 

bestemt tidsrom. Båndene 

henges over skulderen etter 

hvert som man får flere, men 

en må alltid ha ett bånd bak 

som hale. 

 

 

Hvert barn trenger en «hale» 

- et bånd. 

 

Pass på så båndene ikke 

henges rundt halsen eller 

at de øvrige barna får tak i 

de «halsbåndene». 
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Øvelse 3: Døde elefanter 
 
10 minutter 

Ett av barna står oppe mens 

alle de andre legger seg ned 

på ryggen eller magen og 

lukker øynene. Det er om å 

gjøre og ikke røre på seg.  

Den som står må følge godt 

med og de som rører på seg 

er «ute». 

De som er «ute» hjelper til 

med å se hvem som rører på 

seg. Den som blir liggende 

igjen til slutt, har vunnet 

 

Her må kanskje en voksen 

bistå i starten 

Avslutning: 
Krokodillene 
 
10 min 

Barna legger seg i en sirkel 

på gulvet og holder 

hverandre i hendene. 

Hjelpetrenerne går rundt og 

drar et barn i benet, helt til 

det slipper taket i sine 

sidekamerater. Deretter må 

barnet krype til plassen sin. 

Fortsett til treningen er 

ferdig. 

 

Bruk gjerne rolig musikk 

 


