


Rekvisitter
Trafikskilte (stop, rundkørsel, hajtænder, 
fodgængerfelt, trafiklys, rødt/grønt lys).

Kridt og evt. kegler eller ringe til at tegne/
markere trafikstationerne.

Forberedelse
Tegn eller marker de fire trafikstationer som 
vist på tegningen. Midterområdet skal være 
stort nok til, at børnene kan cykle rundt 
imellem hinanden. Fordel voksenrollerne 
imellem jer: En er trafikstyrer og holder 
alle skiltene undtagen rødt/grønt lys. En 
er trafikhjælper og bevæger sig rundt på 
trafikstationerne og guider efter behov. 
Hjælperen holder rødt/grønt-lys-skiltet. 

Sådan
Børnene cykler rundt imellem hinanden. 
Når trafikstyreren holder stopskiltet op, 
skal børnene stoppe cyklen og afvente det 
næste trafikskilt, som den voksne holder op:

Rundkørsel: Cykl ud til rundkørslen 
og kør tre gange rundt. Husk at vise 
fra med højre hånd, når du kører ud af 
rundkørslen. 

Fodgængerfelt: Cykl ud til fodgænger-
feltet, stå af cyklen og træk over. 

Hajtænder: Cykl ud til hajtænderne og 
stop. Kig til begge sider. Cykl videre, når 
der er frit (trafikhjælperen leger trafikant, 
som skal passere før, der er frit). 

Trafiklys: Cykl ud til trafiklyset og stop 
for rødt lys. Når lyset skifter til grønt, må 
man cykle videre (trafikhjælperen holder 
skiltet med rødt og grønt lys).

Hver gang, man har udført en opgave, cykler 
man tilbage til midterområdet og cykler 
rundt imellem hinanden, indtil stopskiltet 
vises igen. 

Antal børn
2-12 børn.

Idéer til legeudvikling
Forenkling: Lav legen med færre trafik-
stationer.  

Udvikling: Lav legen som en trafikbane, 
hvor man selv bestemmer, hvor man 
cykler hen. De voksne placerer sig ved de 
stationer, som kræver bemanding.  

Variation: Udskift trafikskiltene med an-
dre skilte, fx dyr hvor man skal cykle hen 
til dyret og sige og bevæge sig ligesom 
dyret.

Det øver børnene
At være vågen i trafikken.

Kendskab til trafikskilte og færdselsregler. 

Idéer til leg og læring
Matematisk opmærksomhed: rumlige 
begreber, genkendelse af symboler og 
figurer.   

Social udvikling: Hjælpe hinanden med 
at passe på i trafikken. Være gode trafik-
venner. 
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10 vågne cyklister
Alder
Fra 4 år.

Antal voksne
Mindst to voksne.


