
 

 

Tips til lek og aktiviteter 
 

Aktivitet Kommentar Tips Utstyr Link 
Aktiv og glad Her finnes dans, ulike øvelser, 

yoga, mindfullness, m.m. 
Bruk "aktiv" som 
innlogging til både 
brukernavn og passord. 

PC/mac, 
nettbrett eller 
smarttelefon 

http://www.aktivoggla
d.no/  

Gå på jakt etter 
farger 

Bruk et digitalt kamera og ta 
bilder av ulike farger 

Bestem hvilken farge 
dere skal finne. Ta frem 
kamera og let etter 
fargene i huset eller ute. 

Digitalt 
kamera, 
smarttelefon 
eller nettbrett 

  

Gå på jakt etter 
former 

Bruk et digitalt kamera og ta 
bilder av ulike former (f.eks. 
trekanter, firkanter, sirkler) 

Snakk med barna om hva 
en trekant er. Ta frem 
kamera og let etter 
formene i huset eller ute. 

Digitalt 
kamera, 
smarttelefon 
eller nettbrett 

  

Hør på lydbok 
sammen 

Barna trenger hvile i løpet av 
en dag. Ved å høre på lydbok 
vil barnet trene 
konsentrasjon, evne til å følge 
med på en historie uten 
bilder, og videre lage egne 
bilder i hodet. 

Avslutt med å høre hva 
de har fått med seg. Still 
spørsmål om innholdet 

PC/mac, 
nettbrett eller 
smarttelefon 

  

La barna delta i 
hverdagen 

La barna delta i husvask, 
matlaging, klesvask, oppvask, 
rydding. Barn liker å få ansvar 

    

  

Lag hinderløype Ikke lov å være nær gulvet       

Lag middag/ 
lunsj sammen 

Snakk med barna om hva 
dere skal spise. La barna delta 
i kutting, røring, og å dekke 
på og av. La dem smake 
underveis. 

Bruk riktige begreper 
underveis. Matlaging er 
en god arena for 
språktrening 

  

 

Lek sammen  Sett av tid sammen med 
barnet. Lek er barns viktigste 
arena for utvikling av språk. 

    

  

Les barnebøker 
på nett 

Det ligger mange barnebøker 
tilgjengelig på nett gratis. 

  PC/mac, 
nettbrett eller 
smarttelefon 

http://www.hammerfe
st.folkebibl.no/cgi-
bin/websok-
bildebok?cclskjema=1&
eccl=%28ff%3Dge%20o
g%20bn%3Dj%29%20ik
ke%20xyz&tpid=24268
&mode=vt&st=ccl  
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Les bøker 
sammen 

Lesing og samtaler rundt 
bøker har stor verdi for barns 
språkutvikling. 

Still spørsmål og undre 
dere sammen med barna 
til det dere har lest. 
Utdyp det barna lurer på 
og snakk om det dere ser 
på sidene 

Bøker. Se 
eksempel på 
lesestopp i link 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xGRSee3
NhyU 

Matematikk Matematikksenterets 
ressurser for barnehage. Flere 
ulike aktiviteter og 
læringsressurser for barn i 
barnehagen 

  PC/mac, 
nettbrett eller 
smarttelefon 

https://www.matemati
kksenteret.no/l%C3%A
6ringsressurser/barneh
age?f%5B0%5D=ressur
stype%3A3525&k=&pa
ge=0 

Mattelist Mange ulike oppgaver dere 
kan gjøre sammen med 
barna. 

  PC/mac, 
nettbrett eller 
smarttelefon 

https://www.mattelist.
no/barnehage 

Naturfag rocker Youtubekanal med PK 
fra Inspiria. Mange 
morsomme eksperimenter, 
flere passer godt for de eldste 
barna i barnehagen 

Se på ulike 
eksperimenter sammen. 
Gjennomfør 
eksperimentene 

PC/mac, 
nettbrett, 
smarttelefon, 
smart-TV, 
apple-TV 

https://www.youtube.c
om/channel/UCUhXS8b
drfqGvh8FGSbVgZA  

Salaby 
barnehage 

Ulike aktiviteter og spill for 
barn i barnehagealder. Gratis 

  PC/mac, 
nettbrett eller 
smarttelefon 

www.barnehage.salaby
.no 

Spill Spill brettspill eller andre 
spill. Memo eller billedlotto 
kan være fint. 

Lag eget spill hvis dere 
ikke har det allerede. 
Klipp ut kvadrater og 
tegn på dem. 

Ulike brettspill, 
kortstokk, 
papir, 
tegnesaker og 
saks 

  

Syng sanger Syng sanger både med og 
uten bevegelser 

 Det finnes sanger og 
fortellinger på mange 
ulike språk på Tema 
Morsmål 

   http://morsmal.no/no
/om-barnehagen-
norsk/sanger-og-
fortellinger 

Tella - Mattespill 
for de minste 

TELLA er et pedagogisk spill 
for nettbrett der barn kan 
lære matematikk gjennom å 
leke og prøve seg fram. 

  Nettbrett, 
smarttelefon 

https://www.statped.n
o/laringsressurs/samm
ensatte-
larevansker/Tella---
Mattespill-for-de-
minste/ 

Turbingo/ 
akivitetsbingo 

Frisk luft og fysisk aktivitet er 
godt og nødvendig i løpet av 
en dag. 

Lag bingobrett eller 
aktivitetsbrett. Barna 
fyller ut.  

Papir og 
blyant/tegnesa
ker. Se 
eksempel i 
linken 

http://www.naturmote
plass.no/turbingo 
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