
Korona-aktiviteter! 
Nedenfor er noen ideer til hva dere kan gjøre nå som det er tid for å være hjemme.  

 

Alle aktivitetene har ulike ferdigheter som vil bli trent på: finmotorikk, grovmotorikk, fysisk 

aktivitet, medvirkning og medbestemmelse, konsentrasjon, fokus, samarbeid, voksenkontakt, 

klippetrening, samspill, utholdenhet, språktrening, farge og form, hukommelse, gjenkjenning, 

øye-hånd koordinasjon, regler, turtaking, trening på tap og vinn, avslapping, rollelek, og lære 

ansvar. 

 

Påskepynt  Kylling/kanin/fugl laget 
av ark/papp/dorull.  

 
Lage middag/lunsj 
sammen  

La barna være med på å velge hva dere skal lage til middag. 
Barna kan delta i kutting, røring, dekke på og av bordet. Husk å 
benevne det dere gjør og det dere bruker.  

Mal et bilde  Utvid med det dere har 
hjemme: biler, gafler, q-
tips, svamp, sugerør og 
lignende.  

 
 

Klipp og lim Lag fine bilder fra gamle aviser/ukeblader.  
Salaby Utforsk salaby barnehage sammen. https://barnehage.salaby.no 

Dette er gratis 
Lesestund  Les bøker, tegneserier. 



Lydbok Dere trener på konsentrasjon, evnen til å følge en historie uten 
bilder. Avslutt med å snakke om det dere har hørt, hvor mye har 
barnet fått med seg? (spotify, youtube, fabel, storytel har 
lydbøker.  

Ipad Tella er et matematikkspill for 
de yngste. Lek med tall og 
morsomme figurer og lær 
matematikk. Den glade, gule 
fuglen forteller deg hva du skal 
gjøre. Spillet er norsk og gratis.  
 

 
 

Plante vårblomster Kanskje dere har noen frø liggende fra i fjor? Eller spist en 
tomat?  

Utelek Lage snøborg, snøhule. Dra på en liten aketur. Kan også være gøy 
og koselig å ta med matpakke.  

Gå på jakt «kan du finne noe å røre med? Noe som er rundt? Noe rødt?» 
benevn hva de ulike tingene dere finner er.  

Kims-lek La barnet se lekene, gjem så lekene under et teppe og ta bort en 
leke. La barnet finne ut hvilken leke som mangler.  

Ringe eller skrive brev 
til familiemedlem  
 

Det er alltid koselig å snakke med familien, kanskje ekstra 
koselig å snakke med besteforeldre (og andre familiemedlem) du 
ikke får besøke i disse tider. La barna fortelle hva som skal stå i 
brevet, legg ved tegninger eller annen kunst barna har laget.  
 

Vaske leker Barn elsker å leke med vann, kombiner vask av leker og lek med 
vann!  

Lage telt i stua Legg pledd over et bord eller lignende, her inne kan dere spise 
lunsj, lese bok, og rollelek. Kino i telt er også kult!  

Lage hjemmelaget 
plastelina  

Du trenger: 4ss mel, 2ss salt, 1ss olje, 2ss varmt vann og valgfri 
konditorfarge.  
Slik gjør du: varm opp vannet, bland vann, olje og farge i én 
beholder og melet og saltet i en annen beholder. Tilsett litt og litt 
av melblandingen i det varme vannet og kna deigen godt 
sammen. Deigen er i riktig konsistens når den kan stå av seg selv 
– så tilsett eventuelt litt ekstra mel hvis det trengs. Deigen kan 
oppbevares i en plastpose i kjøleskapet. Dette er altså en helt 
spisetrygg plastelina.  

Telle  Tren på telling sammen med barna. Dere kan telle alt mulig: hvor 
mange bamser har du? Hvor mange skal spise middag, og hvor 
mange tallerkener, glass, gafler og kniver trenger vi? 

Hinderløype  Ute eller inne. Sett sammen en bane. Over, under, mellom, rulle, 
hinke, hoppe, krype, inni, ved siden av.  

Spill spill sammen  Brettspill, kortspill, puslespill.  



Male på vinduet Vanlig vannmaling kan brukes til å male på vinduet. Enkelt å 
vaske bort.  

Lage is-skulpturer Du trenger: melkekartonger/engangshansker eller andre ting dere 
har hjemme, vann og maling. 

Slikt gjør du: bland maling i varmt vann i beholderen. Sett ut til 
frysing. Is-skulptur i hanske kan henges opp   

Male på snø Bland maling og varmt vann i en flaske, stikk et lite hull i korka 
og la barna male ute.  

Spa-dag Fotbad med massasje, lakke negler, vaske hår.  
Skitur  Trenger ikke være lange turen, hagen kan også være gøy og 

utfordrende!  
Hvilestund  Alle barn har behov for å roe ned. Les en bok, lytt til lydbøker 

eller rolig musikk, og hvil.  
Bingo Lag bingo. Her kan det 

legges inn belønninger etter 
ønsker.  

 
Ogigami  Samarbeid med barnet om å lage hatter, dyr, blomster, båter og 

lek med det etterpå.  

Lag en sjørøverhatt og en båt = lek Sabeltann.  
La dem delta i 
hverdagen!  

La barna delta i husvask, matlaging, klesvask, oppvask, rydding. 
Barna liker å få ansvar (etter alder og modenhet), og de elsker å 
hjelpe til. Barna vil være der dere er, for de vil være sammen med 
dere! Bruk det! Vær sammen! 

 
 
 
Hilsen oss i barnehagen   


