
1 3 min

2 2 min

3 Åka skridskor på is eller i en ishall. 30 min

4 Lek kurragömma, antingen ute eller inomhus. 20 min

5 Tillsammans med en vuxen jogga en sträcka på 1 km. 10 min

6 Spela fotboll på en rast under skoltid på skolgården. 15 min

7 Gör 5 st armhävningar x 2. Antingen vanliga eller på knäna. 2 min

8 Ta din cykel och tillsammans med en vuxen cykla till en lekplats. 10 min

Glöm ej hjälm och lyse!

9 60 min

10 10 min

11 Hoppa hopprep, försök att klara 10 st enkelhopp utan att trassla till det. 10 min

12 Måla en teckning. Exempelvis något som har med fotboll att göra. 15 min

13 Spela spontanfotboll med någon kompis eller någon i familjen. 20 min

14 En klassisk mästarnas mästare utmaning. Testa 15 sek x 2. Eller utmana 2 min

en förälder/släkting/syskon. 

15 Grodhopp, utförst antingen inomhus stillastående eller utomhus på språng. 3 min

10 st x 2 hopp. 

16 Dansa! Vrid upp volymen med din favoritmusik och dansa. 10 min

17 Be någon i familjen fatta tag under dina knän. Gå sedan skottkärra en liten 2 min

runda i bostaden. Ta det försiktigt!

18 Ta fram en eller ett par tennisboll och en hink. Kasta 5 st träffar i hinken  6 min

på 2-3 meters avstånd. 

19 Träna på att utföra en hjulning. Ta hjälp av någon som kan eller vet hur man 10 min

gör. 

20 5 min

Ställ dig framför en spegel med en boll och öva på en fint. Exempelvis 

överstegsfint eller annan spännande fint. Youtube kan inspirera. 

Utför plankan, utmana gärna en vuxen eller syskon som kan tekniken. Försök 

klara 20 sek x 2.

Aktivitetsbingo - förklaring
Pass Tid

Hoppa på ett ben, 20 hopp/ben. Jämfotahopp över ett hinder, exempelvis en 

mindre mjukboll eller ett gosedjur, 20 ggr. 

Stå på ett ben i 30 sek, sträck ut armarna som ett flygplan, byt ben. Upprepa 2 

ggr. 

Ta med familjen till en simhall för att öva på simning och självklart en massa  

leka!


