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Pop up-telt 

 

 

FORSLAG TIL AKTIVITET 

Et pop up-telt er et allsidig produkt som kan bidra til et mer allsidig fysisk miljø og det har flere bruksområder. Teltet 

tilbyr et rolig, trygt og sensorisk sted å være for barn som trenger å slappe av, roe seg, leke eller utforske, og kan 

fungere som et rom i rommet. Dette lette teltet settes opp raskt og enkelt. Det er løkker i hjørnene for å henge opp 

forskjellige dekorasjoner. 

 

HVA 

Lag en hyggelig lesekrok inne i 

teltet. 

Lag et temarom ut fra det temaet 

dere jobber med. 

Lag et lekested som dere innreder 

etter et aktuelt leketema. 

Lag et rom i rommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

La barna få medvirke med sine tanker og ideer til hva dere skal ha i teltet. 

Bring inn aktuelle rekvisitter som kan bidra til lunhet og god lek. 

 
Hvis dere lager et temarom, husk også å bringe inn bøker om temaet 

dere har slik at «rommet» innbyr til allsidig aktivitet. Har dere sensorisk 

lysende materiell som for eksempel lysklosser vil dette være gode 

stemningsskapere. Vær restriktiv med lyslenker på grunn av HMS. 

 
La barna få bruke teltet til lek ut fra eget initiativ. Legg til rette for at 

rekvisitter er tilgjengelige slik at barna opplever tilgjengelighet og ro i 

leken. 

HVORFOR 

Et telt som dette kan bidra til at barna får erfaringer som er knyttet til mål i 

rammeplanen: 

• Et telt kan inspirere til ulike typer lek og aktivitet, og kan fremme ulike 
leketemaer som ivaretar barns behov for lek. 

• Fremmer kreativitet hvis man er åpen for improvisasjon og barns 
medvirkning. 

• Kan bidra positivt til et inspirerende lekemiljø i barnehagens fysiske miljø. 

• Kan være en arena for ro, hvile og avslapping gjennom hverdagen i 
barnehagen. 

 


