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Sensoriske byggeklosser 

 

 

FORSLAG TIL AKTIVITET 

Klossene er allsidige og kan brukes til alt fra å skape stemning i et rom eller et område, skape ro og visuell stimulans 

til å være et verktøy som kan stimulere til for eksempel språkutvikling, språkforståelse, felles opplevelser og 

motorisk utvikling. Klossene gir et beroligende lys som kan lyse opp mørke kroker og skape fin stemning i et rom 

eller lekesone. 

 

HVA 

Aktivitet for å øve på 

språkforståelse og begreper som 

farger, størrelse, mønster, former 

og romforståelse ved bruk av 

sensoriske klosser. 

 

 

 

 

NB! Se beskrivelse av alle 

aktivitetetene ved å scanne 

QR-koden 
 

 
 

 

HVORDAN 

Aktivitetene vil fungere best med ei lita eller middels stor gruppe med barn. 

De sensoriske byggeklossene plasseres rundt i rommet. Hvis barna er 

trygge i omgivelsene og på hverandre kan annet lys være dempet eller 

avskrudd. 

 
Barna samles i en ring. Lederen gir ulike instrukser som barna skal utføre. 

Eksempel på spørsmål: 

• Alle som er 4 år stiller seg ved den grønne klossen 

• De som gleder seg vinter går til den lille blå klossen 

• De som fryser stiller seg ved den store røde klossen 

• Alle som liker å bygge med klosser stiller seg ved den oransje klossen 

 
Lag gjerne spørsmål/instrukser som passer til temaer dere jobber med. 

Vær oppmerksom på at spørsmålene som stilles ikke utelater noen eller 

bidrar til stigmatisering. 

 
Til slutt vil det kanskje stå barn ved alle klossene. Da får barna i oppgave å 

lage et tårn av klossene sammen. 

HVORFOR 

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

• Barna får øve seg på å lytte og å ta en avgjørelse ut fra eget valg (språkforståelse og selvhevdelse). 

• Får øve seg på å skille ulike farger og størrelser (språkforståelse og matematisk forståelse). 

• Øve på å kunne forflytte seg i rommet (romforståelse og motoriske erfaringer). 

• Erfaringer med at andre kan ha andre meninger og behov enn deg selv (respekt og likeverd) 

• Øve på å samarbeide om å skape noe i fellesskap (felles opplevelse kan bidra til sterkere samhold) 

• Oppleve spenning og følelse av å være en del av et fellesskap (fremmer trivsel og allsidig utvikling) 

• Få visuell stimulering gjennom lys og farger (kan gi støtte til å utrykke seg estetisk). 


