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I dette undervisningsmateriale vil du med dine elever
arbejde med æstetiske læreprocesser sammen  med
børneyoga og kreativitet i det fri.
 
Materialet er enkelt opbygget, så du nemt kan sætte
dine elever selvstændigt i gang alene eller 2&2.
Afhængigt af dine elevens alder har de mulighed for at
fordybe sig og arbejde selvstændigt med at løse
opgaverne - imens du støtter, inspirerer og vejleder de
kreative processer og måske får du øje på noget nyt i
dine elever eller i de sociale dynamikker?
 
Opgaverne kan løses udendørs i alt slags vejr, kræver
få materialer og læringstilen er meget visuel og
kinæstetisk. Du kan tilpasse og differentiere
opgaverne, så de passer til din elevgruppe på
indskoling og mellemtrinnet.

Kære lærer eller pædagog
 
DU GØR ET FANTASTISK STYKKE ARBEJDE HVER DAG!

Du må gerne #filibibiyoga & #BMMK på de sociale medier
for jeg ville elske at se dine elevers arbejde!

God fornøjelse!

Lærervejledning

FILI BIBI YOGA

Solhilsner fra Bibi
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Motorik og kropsbevidsthed trænes
Muskel- og led styrkes
Fokus og koncentration øges (være lige her, lige nu)
Artistiske og kreative udtryk booster kreativitet og skaberglæde 
Positive ord som motiverer og giver selvtillid

I børneyoga arbejder vi med hele kroppen og alle sanser:

Yoga er et gammelt sundhedsystem fra Indien,
som dengang kun var forbeholdt drenge af
Brahminer-kasten, men har siden spredt sig som
ringe i vandet. I 1960-70'erne dukkede yoga op i
Vesten og i 1980’erne bragte yogalæreren Marsha
Wenig yoga for børn med til USA og i løbet af
1990'erne udviklede hun Yoga Kids.

Børneyoga og æstetiske
læreprocesser i det fri
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Desuden viser nyere forskning fra 2018 at naturen kan  styrke børns
koncentration (Børn&Unge, nr.13 2018)
Derfor håber jeg dette undervisningsmateriale kan støtte dit lærer-
eller pædagogiske arbejde med nye idéer og inspiration

Æstetiske læreprocesser er alle udtryksformer såsom
musik, dans, billedkunst og teater m.m.
Læringen bearbejdes med oplevelser, sanser og følelse

hvilket styrker elevens møde med verden, kulturen og kunsten
samt en kollektiv forståelse af sig selv i verden



Naturområder ved skolen
Kopi af elevark (opgave 1)
Tusser, farveblyanter, farvekridt (opgave 1)
Gade-kridt (opgave 2)
Printe yogakort (opgave 2)
Tid til fordybelse, leg og fantasi
Vejledningsvideo på youtube

Materialer I skal bruge:

Overblik

Opgave 1: Sanse-detektiv 
Opgave 2: Yoga-hinkebane
Opgave 3: Natur-mandala

Arbejdsformer:
2&2 eller alene
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Tidsforbrug:
45 min på hver opgave



dine 5 sanser
at bruge dem skiftevis
at være lige her og lige nu

           FORMÅL
       Du skal være sanse-detektiv og du lærer om:

HVORDAN
1) Find et sted du kan sidde (alene eller 2&2)
2) Bliv siddende og brug en sans af gangen
3) Tegn og skriv i boblerne hvad du
ser/hører/mærker/dufter/smager lige nu

Opgaven hedder "5- 4 - 3 - 2 - 1"
Vores dejlige krop har 5 forskellige sanser og i
børneyoga bruger vi dem alle sammen, men hvilken
bruger du mon mest?

SANSE-DETEKTIV

din krop: øjne, øre, næse, mund og næse
farveblyanter eller tusser
et godt sted at sidde udenfor

Du skal bruge:
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Hvad ser du med?
Hvad hører du med?
Hvad mærker du med?
Hvad dufter du med?
Hvad smager du med?

5- 4 - 3 - 2 - 1
Sanser er kroppens måde at opleve verden på

Regnbuens farver
Blomstens duft
Fuglens sang
Solens varme
Slikkepindens smag

Hvad passer sammen?

Navn:_______________Skole:______________________
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Tegn: 5 ting jeg kan se
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Hvor er jeg lige nu?__________________ Navn:______________



Tegn: 4 ting jeg kan høre
Hvor er jeg lige nu?__________________ Navn:______________
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Tegn 3 ting jeg kan mærke

Hvor er jeg lige nu?__________________ Navn:______________
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Tegn: 2 ting jeg kan dufte

Hvor er jeg lige nu?__________________ Navn:______________
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Tegn 1 ting jeg kan smage

Hvor er jeg lige nu?__________________ Navn:______________

Spørg en kammerat hvad han/hun oplevede 
Bagefter fortæl og vis dine egne oplevelser 
 
Hvilken sans var nemmest at bruge?__________________
Hvilken sans var lidt svær at bruge?__________________
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balance og styrke med yogakort
fantasi med kreativitet 
at samarbejde og vente på din kammerat

           FORMÅL
       Du skal med en kammerat lave en yoga-hinkebane,
med mindst 2 yogakort og 12 hinkefelter. Du træner din:

HVORDAN
1) Gå sammen 2&2
2) Find et sted med asfalt I kan tegne jeres bane
3) Udvælg to yogakort eller find på jeres egne
4) Tegn en lille skitse af jeres bane:Husk mindst 12 felter!
5) Mal banen op med kridt. Skitsen hjælper jer.
6) Prøv din egen Yoga-Hinkebane og prøv de andres bagefter
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din krop & fantasi
gadekridt
skolegård med asfalt
yogakort til inspiration 

Du skal bruge:

Yoga-hinkebane
I børneyoga handler det om balance og i denne opgave
skal du bruge hele din krop, men du skal også bruge
fantasien til at skabe din helt egen Yoga-hinkebane.

SE VIDEO PÅ YOUTUBE
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Søg på 
Yoga-Hinkebane
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FILI BIBI YOGA

Tegn skitse

Vi har valgt følgende yogakort:
___________________________________________________
___________________________________________________

En skitse er en lille plan over jeres Yoga-Hinkebane
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Yogakort
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Natur-mandala
elevark 14 af  14

Mandala betyder cirkel på indisk. Indien er det land yoga
kommer fra. Det føles godt og meget afslappende for
kroppen. For nogle er det endda meditativt at skabe en
smuk og kreativ mandala med ting fra naturen

at finde ting i naturen og bruge på en ny måde
at skabe noget smukt
bliver afslappet og glad i kroppen

           FORMÅL
       Du skal skabe en mandala af ting du finder i naturen.:
blomster, blade, grene osv. Du lærer om:

din krop & fantasi
ting fra naturen: grene, blomster, blade,
sten, fjer

Du skal bruge:

 
Du kan arbejde alene eller med en kammerat

HVORDAN
1) Indsaml ting fra naturen i en bunke
2) Skab din natur-mandala ved fri fantasi eller via
skabeloner. 
Indskoling kan have behov for skabeloner.
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Natur-mandala
Et par eksempler
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FILI BIBI YOGA

Tak for denne gang!
 
Tjek også de andre kunstnere
og deres coronaforløb #2 
fra BMMK & UMMK ud!
Der er flere også til indendørs!

Jeres arbejde må I gerne dele på 
de sociale medier og tagge 

#Filibibiyoga #BMMK
Hvis I har lyst til at vise det frem

Namasté

Feedback modtages gerne på 
Hello@filibibiyoga.dk
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