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Sanseopplevelse 
med fjær

Hva kan vi bruke en fjær til? Barna satt i gang 
med stor iver når det plutselig lå en haug med 
fjær på bordet. Kan den fly? kan vi kile
hverandre med den? Det var mange spørsmål 
som barna satt i gang med å utforske. 
Mangfoldet av farger gjør selve opplevelsen 
spennende og inviterer barna inn til å utforske 
med hele seg. De peker, ler og kommuniserer 
om det de finner ut av. Barna viste stor glede i 
det å kunne være sammen om å utforske. 
Selve fjæren har ingen fasit på hvordan den 
må brukes og slik kunne barna utforske 
sammen og lykken var stor og alle hylte av 
latter når vi fant ut at vi kunne kile hverandre 
med de. 



Gøy med vann!

Barna viser stor interesse når det gjelder det å 
utforske med vann. Vannlek gir oss mange 
muligheter, og vi har utforsket med vann både 
inne og ute. Her samlet vi vann i bøtter og 
spann og utforsket hva som skjer når vi heller 
det oppi vannmølla. Går det fort? Går det 
sakte? Blir vannet borte? Og hva skjer med 
vannet når vi putter såpe i det? Da er det ekstra 
gøy å både ta på, se på og selvfølgelig smake 
litt. 

Men vi kan alle være enig om at det aller 
gøyeste er å stå på badet, sku på vasken og 
sette hånden helt inntil krana slik at vannet 
spruter over alt. Hvor høyt og langt kan det 
sprute, hvor havner alt vannet? Og hva skjer 
med hele meg når det spruter vann over alt? 



Hallo, er det noen 
der inne? 

En dag satt vi ut mange pappesker på
avdelingen slik at det stod der når barna 
kom inn igjen etter å ha lekt ute. Her 
hadde barna fritt spillerom, ingen 
spesielle føringer ble satt – de hadde tid 
og rom til å bare utforske og boltre seg 
med de ulike pappeskene som var 
plassert utover. Hvor mange får vi plass 
til inni en pappeske? Hva skjer om vi 
hopper på de? Pappesker var en suksess 
som vi absolutt skal ta i bruk flere 
ganger.


