
Gjennom ulike aktiviteter ble barna presentert for 
elementer som kunne gi de sansemotoriske opplevelser!☺

Sanseopplevelser med følesansen

Prosjekt, uke 3-4:



Bakgrunn for 
prosjektet
Tema for prosjektet ble valgt
med utgangspunkt i barnas
uttrykk for interesser i
barnehagen.

I rammeplanen s. 43 står det 
at en skal ta utgangspunkt i
barnas erfaringer, interesser
og synspunkter ved valg og
gjennomføring av temaer og
prosjekter.



Fem aktiviteter

1. Plater med ulikt underlag

2. Vannlek

3. Fargelek med vann

4. Fra flytende til fast

5. Melke kua



Plater med ulikt 
underlag

«Personalet skal gi barna tilgang til varierte 
og utfordrende bevegelsesmiljøer, 
sanseopplevelser og kroppslig lek»

(Rammeplanen, 2017, s. 50)



Barna gikk og krabbet på 
platene med teppe, 
glattesteiner, pels, kunstgress, 
tre, gummi og metall. 

Ved fingrene eller føttene 
kunne de utforske og 
sammenligne de ulike 
strukturene.

Lekende og undersøkende 
arbeid med fagområdet 
Antall, rom og form 
(Rammeplanen, 2017, s. 
53).



Vannlek

Barna lekte med vann og såpe i vaskerenna 
på badet. De sanset, vasket, plasket, helte, 
fylte, og kjente på vannet. 



«Barnehagen skal gi gode vilkår for 
lek, vennskap og barnas egen kultur» 
(Rammeplanen, 2017, s. 20)

Vannlek er kjekt!☺

Barna fikk leke fritt med vannet, og 
leken deres ga de begynnende 
erfaringer med sammenligning, 
volum, kroppsbevissthet, og bruk av 
mengdebegreper.



Fargelek i vann

«Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike 
typer lek» (Rammeplanen, 2017, s. 20)

«Oii, se ball»

«Stoj baj»
«Gjønn ball» «Vann!»



Smil, latter og kreativitet

Farget vann og pompom-baller 
inspirerte til ulike typer lek og 
sansing med fargevannet.

«Gjennom arbeid med 
fagområdet Kropp, bevegelse, 
mat og helse skal barna få 
mulighet til å sanse, oppleve, 
leke, lære og skape med 
kroppen som utgangspunkt» 
(Rammeplanen, 2017, s. 49). 



Fra flytende til hardt
Den ikke-newtonske væska, laget av maisennamel og 
vann stivner til hvis en utsetter væsken for trykk. En 
kan faktisk forme væsken til en ball! • 3dl maisennamel og 3dl kaldt vann 



Stikker en hånda veldig sakte nedi 
kjennes den helt flytende og våt ut. 
Beveger en hånda raskt rundt eller ut, 
skjer det noe merkelig!

Lek med den magiske væska

• Sammenligning av flytende og fast



Melke kua!

«Se dej kua!»

«Mejlk»

«Kua hen?»

«Oii»

«Moo»

«Mø kua»



Lekende og undersøkende arbeid 
med fagområdet Natur, miljø og 
teknologi.

«Barnehagen skal legge til rette for 
at barna kan forbli nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener, 
oppleve tilhørighet til naturen og 
gjøre erfaringer med bruk av 
teknologi og redskaper» 
(Rammeplanen, 2017, s. 52)



Oppsummering
Prosjekt om sanseopplevelser med følesansen 
har vært fylt med mye engasjement, glede og 
delaktige barn. 

Barna har både lekt, undret, ledd, utforsket og 
lært sammen. De har brukt alle sansene sine og 
fått innsikt i ulike leke materialer. 

Takk til medansatte og barna på avdelingen for 
deres medvirkning til å utvikle dette kjekke 
prosjektet!☺


