
Velkommen 
på

Byggelegepladserne

En kort introduktion for 
0-6 års institutioner

Kontakt

Rønneholm Byggelegeplads
Rønneholmsvej 2
2610 Rødovre

Tlf.: 3637 8620
www.rk.dk/byggelegepladsen-roenneholm

Man-fredag 10-18
Lørdag 10-14
Søn- og helligdage 10-12

Rødovre Byggelegeplads
Nyholms Allé 49
2610 Rødovre

Tlf.: 3637 9393
www.byggeren.dk

Hverdage 10-18
Weekend og helligdage 11-16

Broparkens Byggelegeplads
Lisbjergvej 3
2610 Rødovre

Tlf.: 3637 8151
www.rk.dk/byg-broparken

Man-fredag 10-18
Lørdag 10-14

Kontakt os gerne for besøg
Har I tanker om at bruge et par timer eller 
mere hos os, så ring gerne og fortæl hvornår, 
hvor mange og hvilke ønsker i har for dagen - så 
aftaler vi i fællesskab, rammerne for Jeres besøg 
på hver enkel byggelegeplads.



Velkommen

På byggelegepladserne har vi mange forskellige 
dyr, som er en stor del af vores hverdag og 
pædagogisk praksis. Brug et par timer i selskab 
med dem alle – og lad børnene deltage aktivt i at 
fodre og drage omsorg for dyrene.

Timerne kan ligeledes bruges rundt om bålstedet. 
Rist pølser, bag snobrød eller anvend blot 
bålstedet som samlingssted for frokosten eller 
frugten.

Brug alle sanserne, duft, rør, smag og se - og lad 
dyrene, bålstedet og arealerne, danne en fælles 
ramme, som børn og voksne kan mødes om og 
forundres over.

Læreplaner og
Trin-for-trin 

Tag afsæt i de seks læreplanstemaer, eller 
trin-for-trin og understøt leg, læring og 
udvikling for de 0-6 årige. 

Oplev årstidernes skiftende, og se hvordan 
dyrene forbereder sig på vinteren, eller  
sommeren.

Eksempel på Læringsmål

Mål for natur og naturfænomener 
er, at børnene kan:

beskrive de mest almindelige 
former for vejrlig: Snevejr, 
regnvejr, blæsevejr, solskin og 
gråvejr.

Skelne mellem de fire  
elementer: Jord, ild, vand og 
luft og herunder begreberne 
kold – varm, flydende og 
fast.

Vend stenen, brættet eller 
jorden og se hvad der 
gemmer sig under. 
Vores mindre fugle kan 
godt lide en larve, så måske 
kan I finde nogle larver til 
dem?

Få et begyndende kendskab til de mest  
almindelige dyr og planters levevis.

Sprog 

Smiler geden? Og hvordan kan vi se at katten 
ikke er glad?

Kom og lær om dyrenes sprog, og tal om hvilke 
forskelle der er på dyr og menneskers sprog.

Træn de sproglige og sociale 
kompetencer 

Lav rollespil eller lav forskellige 
historiefortællinger med start, 

handling og slutning.

Leg Kongens efterfølger 
rundt på områderne hvor 
der er smalle gange og 
store buske - eller lad 
børnene bruge deres 
egen fantasi. 

Krop og  
bevægelse 

Boldbanen og vores arealer 
kan anvendes til mange forskellige 

idrætslege, hvor der kan sættes fokus 
på motorik. 

Gribe, kaste, klatre, øve balance, forlæns og 
baglæns – Byggeren er et sjovt og anderledes 
sted, at øve disse ting.

Krop og bevægelse 

Styrk barnets kreative og kulturelle udvikling, 
og skab jeres egne traditioner i forbindelse med 
besøget.

Lad børnene vise vej til Byggeren, fyld gulerød-
der i lommerne til kaniner eller geder – og tag 
på tur i nærmiljøet.

Byggelegepladserne kan assistere med at lave 
bål og give et grundlag for at læreplansteamer 
kan opfyldes eller forandres.


