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Bli kjent med Babblarna 

 

 

FORSLAG TIL AKTIVITET 

Kjenner du til det lille universet til Babblarna? Universet består av seks ulike karakterer som synger, leker og babler 

på sitt eget språk. Babba, Bobbo, Bibbi, Dadda, Diddi og Doddo pludrer i vei ved at de bruker lydene i sine egne navn. 

Gjengen kan bli med å støtte barn i begynnende språklæring, og fokuset ligger på lydene og tonefallet i språket. 

Sammen med tv programmet som ligger på Nrk, har Lekolar mye materiell fra Babblarana-universet som kan 

inspirere til lek med språk i barnehagen. 

 
HVA 

Bruk figurene, bamser eller 

hånd-dukker fra Babblarna til å 

leke, utforske, tulle og tøyse med 

språk i fokus. 

 
Bli kjent med lydene til figurene, 

lek med stemmer, tonefall og 

lydene i språket. 
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HVORDAN 

Finn ut hva som er spesielt med hver enkelt figur sammen med barna, 

snakk om hvilket utseende de har og hvilke lyder de lager. Hva liker 

figurene å gjøre? Hva føler de? 

 
Aktiviteten passer godt i mindre grupper der hver enkelt kan få være 

hver sin figur eller bytte på å være de ulike figurene. I denne aktiviteten 

har ansatte en rolle som inspirator i leken, bidrar med å utvide barnas 

lekerepertoar, og bidrar til utforsking av språket sammen med barna. For 

små barn er det mye humor i å lage ulike stemmer, bruke forskjellig tonefall 

og overdrive uttalelse av lydene i språket. 

 
Den ansatte deltar i leken som likeverdig lekepartner og følger barnas 

innspill. Barnas innspill, initiativ, interesse og humor spiller en viktig rolle i 

videreutvikling av leken. 

 
Aktiviteten gir barna erfaring med å være i samspill, ta roller og 

bygge videre på hverandres innspill. For barn som er i en begynnende 

språklæringsfase gir aktiviteten mulighet for kroppslig lek og 

kommunikasjon som legger større vekt på mimikk, gester og felles 

meningsskaping gjennom figurenes handlinger og lyder. 

 

HVORFOR 

Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, 

lytte, forstå og skape mening. (Rammeplanen, s. 23) 

 
Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, 

og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en 

helhetlig språkutvikling. (Rammeplanen, s. 23) 

 

 


