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Sensoriske/lysende baller 

 

 

FORSLAG TIL AKTIVITET 

Disse fascinerende sensoriske ballene kan brukes i mange ulike sammenhenger. Ballene har ulike taktile overflater 

som lyser opp i 60 sekunder når de ristes. De bidrar til ro, trener finmotorikken og øye-hånd-koordinasjonen. 

 
Ballene gir også visuell stimuli. Ballene kan for eksempel rulles i mykere materialer som sand eller leire for å lage 

spennende mønster. For de minste barna trenes årsak og virkning og stimulansrespons. 

 
HVA 

Aktivitet som motiverer til bruk av 

språk, selvhevdelse og turtaking 

ved hjelp av lysende baller. 
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HVORDAN 

Aktiviteten vil fungere best med ei lita eller mellomstor gruppe med barn. 

Barna sitter sammen på et hyggelig, trygt og rolig sted, gjerne i ring slik 

at alle ser hverandre. Hvis barna er trygge på hverandre og i rommet, kan 

annet lys gjerne være dempet eller avskrudd. Da vil effekten av de lysende 

ballene virke sterkere. 

 

• La alle barna få se på, ta på og bli kjent med ballene og hvordan de virker. 

Snakk om de ulike taktile overflatene. Bruk benevnelser av begreper 

som striper, prikker, rund, hard, myk og de aktuelle fargene. Snakk om 

tidsbegreper og hvor lenge de lyser. 

• Grip tak i det barna viser interesse for akkurat der og da, og la barna få 
fortelle til de andre om noe som interesserer dem. Den som forteller for de 
andre får en ball og skal få ha ordet så lenge ballen lyser. 

• En annen variant er å bruke ballene til å snakke om opplevelser og 

følelser. Den som får ballen får fortelle hva de opplever ved å se på, ta på 

og leke med ballen. Når lyset slukkes i ballen sendes den videre til neste 

barn. Kanskje trenger barna at en voksen hjelper dem på vei med å sette 

ord på det de ser og føler. 

• Her er det uante muligheter til bruk, og det er bare fantasien som 
begrenser. 

HVORFOR 

Aktiviteten bidrar til å gi barna erfaringer knyttet til mål i rammeplanen: 

• Utforske med teknologi (Snakke om hvorfor). 

• Øve på begrepsforståelse og trene på å bruke et variert ordforråd (språkforståelse og språkstimulering). 

• Erfaring med å bruke språk som redskap for å utrykke tanker og følelser. 

• Erfare at alle skal få bli involvert i samtalen og i fellesskapet, og innblikk i normer for samhandling gjennom 
turtaking (styrker fellesskapet). 

• Øve på å fremme eget initiativ, undring og nysgjerrighet (fremmer selvhevdelse og læring). 


