KAN DU LI’ AT LEGE?

SÅ KOM OG VÆR MED PÅ LEGENS DAG
Legens Dag er FDFs store agitationsarrangement.
Det er her hvor kredsene får mulighed, materialer og ressourcer til at tiltrække flere
medlemmer til kredsen.
Legens Dag er et arrangement, som I kan afholde præcis, som I gerne vil have det.
I bestemmer selv datoen og anledningen,vi leverer materialer, eksempler og inspiration.
I denne folder beskrives 4 eksempler på, hvordan man kan afholde Legens Dag
enten i kredsen el. i byen. Om du så ønsker at afholde Legens Dag som opstartsmøde,
byfestagitation el. tag-en-ven-med-møde er helt op til dig, bare du leger med!

FIND ÅRETS LEG OG NYTTIGE LINKS TIL INSPIRATION PÅ BAGSIDEN

I KREDSEN
Classic
KONCEPTBESKRIVELSE:
Legens Dag afholdes som et eksternt rettet arrangement, hvor hele
lokalområdet kan opleve FDFs aktiviteter og formål. Legens Dag
Classic kan afoldes som et halv- eller heldagsarrangement ved
fx kredshuset, hvor forbipasserende kan være med.
Dette arrangement indbyder til, at familier kan involveres både i leg
og opsætning.
Dette arrangement lægger op til, at I selv designer jeres Legens Dag.
EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
En måde at tilrettelægge Legens Dag på, er som et legeland med en
blanding af fælleslege og poster, hvor børn og forældre selv kan prøve
forskellige aktiviteter.
Denne model lægger op til, at man har nogle faste, instruerede
aktiviteter, hvor man samler alle, der er tilstede. Men der lægges
især op til fri leg og aktiviteter man kan gå til og fra.
Dette kunne fx være:
- En stor fællesleg hvor I bruger materialer, der er anderledes
fx sokkepaintball, eller toiletbørstelege.
- Aktiviteter, man kan gå til og fra fx snobrød, perleplader eller
en hoppeborg.
- Årets leg.

FORSLAG TIL DAGSPROGRAM
11.55 Lederne står klar til at byde hvert enkelt barn velkommen
12.00 Legens Dag åbner
12.05 Fri leg i legelandet
12.30 Fællesleg
13.00 Fri leg i legelandet
13.30 Årets leg
14.00 Legeland lukker – tak for i dag
PR STRATEGI
Tænk PR fra starten ved at have fokus på, hvordan I kommunikerer
før arrangementet. Husk at italesætte, at dette er et eksternt
FDF-arrangement.
Benyt PR-materialet fra www.Legensdag.dk, som kan printes.
Sørg for at have klargjort informationsmateriale om kredsen og FDF,
samt en leder, der er klar til at svare på spørgsmål.
Følg op på besøgende, der har vist særlig interesse for FDF.
(Det kunne være jeres nye medlem)

Tag-en-ven-med mødet
KONCEPTBESKRIVELSE
Legens Dag behøver ikke være kæmpe stort. Lad blot legen være
i fokus til et almindelige ugemøde. Lad kredsens børn og ledere
invitere en ven eller to til at komme og lege med, så legene kan blive
endnu sjovere og andre kan lære FDF at kende. En ven kan i denne
sammenhæng både være børnenes klassekammerater, men også
forældre, borgmesteren og potentielle nye ledere.
EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER:
Man kunne fx afholde det som opstartsmøde. Hermed anses alle
børn som nye og ledernes tilgang skal derfor være imødekommende. Dette indbyder til lege, hvor ledere og børn først og fremmest
lærer hinanden at kende. Dernæst handler det meget om at lave
anderledes og spændende aktiviteter, altså aktiviteter som børnene
ikke oplever i skolen eller andre steder, benyt dig fx af årets lege
materiale.
Dette kunne fx være:
- Forskellige navnelege fx Bytte navn, Grib stokken eller avisleg.
- En god fællesleg hvor børnene arbejder sammen på kryds og tværs.
en stafet, kluddermor eller smuglerleg.

- Pauser i programmet med plads til fri leg.
- Stærkt visuelle lege som fx Haletagfat, Toiletbørstelege eller en
glidebane i brun sæbe.
- Årets leg, med årets materiel!
FORSLAG TIL DAGSPROGRAM
18.00 Fælles velkomst med sang og navnelege
18.15 Årets leg
18.45 Evt. Pause
19.00 Større visuel fællesleg med materialer
19.45 Afslutning med sang og evt. andagt.
20.00 Tak for i dag (uddeling af tilmeldingsblanketter)
PR STRATEGI
Vær tidligt ude med at italesætte ”Tag-en-ven-med” mødet over for
børnene. Medgiv evt. flyers de kan dele ud til klassekammerater
og venner. Benyt PR materiale, I får tilsendt eller det I kan printe
fra: www.Legensdag.dk. Sørg for at have klargjort informations
materiale om kredsen og FDF, samt ledere, der kan besvare
spørgsmål. Vær den gode leder og ha’ selv en ven med.

I BYEN
Der hvor det sner
KONCEPTBESKRIVELSE
Er der byfest, loppemarked eller foreningsdag i jeres by? Det er
alletiders chance for at skabe opmærksomhed gennem leg. Ved at
være til stede ved en af byens store begivenheder med lege og andre
aktiviteter, kan I støtte op om begivenheden, samt møde børn, når
de har god tid til at hygge sig og lege. Fordelene er her især, at I ikke
skal bruge ligeså mange ressourcer på reklame, men fokusere fuldt
ud på selve arrangementet.
EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
En måde at tilrettelægge denne dag på er ved at tænke FDF-aktiviteter ind blandt arrangementets andre tilbud. Det kan ofte være svært
at konkurrerer med livemusik, rutsjebaner og tombolaer og derfor
skal I trække på den skøre FDF-side som udfordrer og overrasker.   
Dette kunne fx være:
- En stor fællesleg hvor I bruger materialer der er stærkt visuelle og
skiller sig ud fx madkamp eller toiletbørstelege. - Aktiviteter, man kan gå til og fra fx ansigtsmaling, pandekagebagning, lagkagekast, kasseklatring, det muntre køkken
- En konkurrence som fx et løb med døde poster omkring på pladsen,
evt. i samarbejde med andre foreninger.
- Årets leg.

FORSLAG TIL DAGSPROGRAM
12.00 Pladsen åbner
12.05 Aktivitetstilbud åbner
13.00 FDF inviterer til en stor fællesleg med materialer
13.30 Aktivitetstilbud fortsætter
15.00 FDF inviterer til årets leg
15.30 Aktivitetstilbud fortsætter
15.45 Evt. Præmieoverrækkelser
16.00 Pladsen lukker
NB. Husk at lave en vagtplan, så der konstant er friske FDFere til at
byde velkommen, og I selv får mulighed for at nyde arrangementet
PR STRATEGI
Husk tidligt at inddrage det lokale arrangement og foreninger i evt.
samarbejder med til arrangementet. Dette kunne fx være i løb med
døde poster, uddeling af flyers eller sponsorering af præmier.
Sørg for at have klargjort informationsmateriale om kredsen og FDF,
samt leder til at besvare spørgsmål. Husk bred synlighed både i form
af skjorter, plakater og visuelle aktiviteter. Følg op på besøgende,
der har vist særlig interesse for FDF.
(Det kunne være jeres nye medlem)

Tilbud til skoler
KONCEPTBESKRIVELSE
Med skolereformen og ”den åbne” skole er der mange steder åbnet
op for, at I sammen med skolen, kan gøre skoledagen sjovere og
blive synlige for mange børn gennem leg. I kan invitere lokale skoler
på besøg til en legedag i kredsen, eller I kan tilbyde at komme hen
på skolen og lave arrangementet. Dette koncept kræver den gode
sælger og et godt samarbejde med skolen. Orienter jer omkring
skolens muligheder og mød selv op og kom i dialog
EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER
Lav fx et for- el. eftermiddags arrangement, enten i kredsen el. på
skolen. Vælger i at gøre det i kredsen så brug eventuelt konceptet
”Tag-en-ven-med mødet”. Vælger I at komme til skolen og bruge deres faciliteter er det en god idé at bidrage med noget som børnene
ikke oplever til dagligt i skolen, eller optimere allerede kendte lege.
Dette kunne fx være: At tage kendte lege og give dem et FDF-pift
fx Gemmeleg til Westmallah. Aktiviteter man til dagligt ”ikke må”
fx vandkamp eller Prinsesse-sokke-kamp. Benyt skolens områder
og rammer fx poster på skolebiblioteket Stærkt visuelle lege som fx
TaTaFat, Skovstratego eller Årets leg

FORSLAG TIL DAGSPROGRAM
10.00 Fælles velkomst og præsentation af FDF og leg
10.10 Kendte lege med et pift
10.50 Pause
11.00 Visuelle lege
11.30 Årets leg
11.55 Afrunding og uddeling af flyers
PR STRATEGI
Som det første etableres en god kontakt til skolen. Sørg for at have
en specifik kontaktperson, som I altid kan gå til. Husk at forklare
hvilke fordele, der er for skolen og jer , både økonomisk og praktisk.
Vær tidligt ude med at italesætte og spørge ind til uddeling af flyers
og generel reklame for jeres FDF kreds. Benyt PR materiale, I får tilsendt, eller det I kan printe fra: www.Legensdag.dk Sørg for at have
klargjort informationsmateriale om kredsen og FDF, Samt en leder til
at besvare spørgsmål. Husk at være velforberedt og samarbejdsvillig
NB. Hvis I gerne vil læse mere omkring FDF i samarbejde med skolen
er der udarbejdet værktøjer på www.FDF.dk/samarbejde

Inspirationssiden

Materialet er udarbejdet af FDFs Legeudvalg, Tegninger: Mikkel Straarup Møller Foto: Thomas Grinderslev

HVAD SKAL VI LEGE?
I kompendiet her har vi nævnt flere lege i kan tage udgangspunkt i.
Disse lege er alle fundet på legedatabasen.dk hvor i også kan finde meget mere inspiration.
VIL DU HELLERE SE DET PÅ FILM?
Så tjek FDFs Youtube-kanal, hvor legene som Westmallah, Afrikansk Bombe bold, Husk ting
fra naturen, Cowboy-leg, Tre-Mod-En, Grupper af..., Fang dragens hale, Flip Flap Fange,
Ta-Ta-Fat.
Find videoerne på Youtube, under FDFerne.

Tonseleg

Sangleg

DEN RØDE HOPPEBOLD

Sanseleg

Bordleg

Gemmeleg

Årets leg 2016 er faktisk ikke kun 1, men 10 lege!
Og de tager alle udgangspunkt i den røde hoppebold!
Alle deltagere på FDFs Landslejr 2016 har fået udleveret en rød
hoppebold. En hoppebold rummer uendelige muligheder for leg,
men for at inspirere har vi udviklet 10 lege, hvor man kan bruge
hoppebolden. Legene er hver bundet til en af de 10 legekategorier
fra legedatabasen.

Boldleg

Mangler I hoppebolde?
I kan gratis bestille ekstra hoppebolde.
Bare betal portoen, og vi sender en bunke
hoppebolde i jeres retning.
Få mere info og bestil hoppeboldene på

www.legensdag.dk

Fangeleg

Baneleg

Rundkredsleg

Hjerneleg

