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Aktivitetsløype i «jungelen» 

 

Aldersgruppe: 2-3 år, max 3 barn av gangen pr. voksen 

Ferdigheter/sanser: Sanseerfaringer, å henge og slenge og rulle/velte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse av aktiviteten: 

En voksen følger barna rundt i en sanseløype. Vi later som at vi er i jungelen. Den voksne 

forteller og lever seg inn i rollen. Starte ved matten og vi later som at vi ruller ned en 

bakke. 

Deretter går vi videre og leter etter «mat». Vi finner noen bokser som vi lukter på og 

kjenner inni. Der er det nøtter, kongler og «larver»(kokt spaghetti). 

Vi går videre og finner andre ting å lukte på. Den voksne hjelper til å beskrive luktene 

med ord.  

Inne: Matte til å rulle på 

Ute: gress eller en 

bakke å rulle i 

Blått teppe med 

«steiner» barna må 

tråkke på. Ikke tråkke i 

«vannet» 

Ute kan man bruke 

stubber eller bildekk 

Kongler, eikenøtter, 

kokt spaghetti i isbokser 

med hull til å stikke 

hendene inn i. 

Spaghettien kan minne 

om larver 

Små beholdere med ulike lukter. 

Kaffepulver, appelsinskall, kanel og 

såpe 

Tau fra taket, evnt husker ute. 

Her kan man henge og slenge over 

vann med krokodiller  

Benk til å balansere 

over. 

Alternativt 

sandkassekant ute 
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Så går vi videre til et vann med krokodiller. Vi må komme oss over. Enten med tau fra 

taket eller å klatre over husker som henger ute. 

Deretter må de over et vann til, ved å balansere på steiner(evnt. stubber ute) i ulik 

størrelse og fasong for å komme frem til en bru. Når barna balanserer kan en voksen 

sprute litt vann fra en flaske mot barna og leke en frosk eller slange som spytter/spruter 

gift. 

Barna balanserer over brua(benken/evnt. sandkassekanten).  

Løypen kan gjentas om ønskelig 

bruk gjerne musikk i bakgrunnen/jungellyder 

Materialer som trengs:  

- Isbokser med lokk/skoesker med ulike ting å kjenne på inni 

- Beholdere med ulike lukter 

- Tau fra taket eller husker 

- Blå tepper 

- Balansesteiner, evnt. bildekk/stubber 

- Benk/sandkassekant 

- Matte til å rulle på evnt. en bakke/gressplen 

- Sprayflaske med vann 


