
Oppgave Hopp                                                                                                                Charlotte Larsen 

Sans: Berøringssans 

Materialer som trengs: En stor «Ruglete ball» 

Adergruppe: 1-2 år 

Antall barn : 4 

Beskrivelse av aktiviteten: En voksen og 4 barn samles rundt en stor ball. Ballen vi har hos oss er 

«ruglete» og gjør den mer spennende å ta og kjenne på. Vi starter i et rolig tempo med å synge 

trommelommelomme mens vi klapper forsiktig på ballen med hennende våre. Vi øker tempoet både 

med sangen og klappingen, det slutter med at vi trommer alt vi kan. 

Barna på avd synes dette er en kjempe gøy aktivitet. sosialerfaringen styrkes da denne aktiviteten 

samler barna og gir en felles god opplevelse . De er forventningsfulle og du ser at de gleder seg til 

den beste delen, som er når vi trommer alt vi har. Barna får bruke berøringssansen ved å kjenne og 

ta på den ruglete ballen.  

 

 



Sans: Hørselsans 

Materialer som trengs: Sang kort 

Aldersgruppe: 1-2 år 

Beskrivelse av aktiviteten: Vi bruker sangkort. På den ene siden av kortet er det bilde , og på den 

andre siden står teksten på sangen. Barna har på kort tid lært seg til å knytte opp bildene til sangene. 

For eksempel. En gris på bilde , da synger vi en sang om grisen. Vi sitter samlet på en blå matte på 

gulvet. Jeg tar frem sangkortene og barna får trekke hvert sitt kort på tur. Her får vi også øvd oss på 

turtaking. Vi ser sammen på det kortet som er valgt og barna får svare på hva vi ser på kortet. Det 

styrker språket og begrepsforståelsen. vi får materialerfaring da barna lærer seg til at vi må passe 

godt på kortene og ikke ødelegge dem. Vi synger sangene sammen . Noen av sangene er også med 

bevegelser, så her får vi brukt kroppen også. 

                                 

 


