
 

21 tips til hva du og barna dine kan finne på hjemme 

 

1. Lage «hånddukker» av de single sokkene hjemme og ha et dukketeater etterpå 

2. Finn frem fotoalbum/bilder og se sammen og fortell om historier fra det dere har 

opplevd 

3. Lag en kunstutstilling for familien. Finn frem det man har av tegnesaker, maling, saks, 

ark og lag fine kunstverk til utstillingen. 

4. Gjør om på rommet og se om dere samtidig finner noe spennende i skuffer og skap. 

5. Lag en hule under bordet med f.eks pledd eller sengetøy. Kanskje lunsjen skal spises 

der? Eller kanskje man tar frem lommelykten og ha høytlesing?  

6. Lag din egen t-skjorte og bruk den med den største stolthet. Legg aviser på et bord 

eller på gulvet og legg en plastpose inni for å ikke smitte gjennom. Lag et fantastisk 

kunstverk. Husk å bruke giftfrie, vannfaste tusjer og ellers det du har til rådighet. 

7. Lag mat eller bak med barna 

8. Kims lek. Denne leken kan tilpasses enhver aldersgruppe. Legg noen vanlige 

gjenstander på et bord og gi barna litt tid til å granske samlingen. Be barna snu seg, 

fjern en av tingene og spør hva som mangler. Man kan også prøve å huske flest mulige 

ting (avhengig av alder). 

9. Gjette likt. Deltakerne får bind for øynene, og så skal de lukte på en gjenstand. 

Forslag til lukter er kakao, kaffe, kanel, eple, appelsin, tannkrem, såpe. 

10. Gjette smak. Samme som ovenfor. Forslag: kjeks, rosiner, potet, teskje med 

syltetøy, kanel, sukker, salt, sitron, sjokolade osv 



 

11. Gjett lyden. Lag en lyd skjult for barna som skal gjette hva de hører. F.eks krølle eller 

klippe papir, sprett med ball, tenn fyrstikk, klor med negl, osv 

12. Kjenn i posen. Legg en leke eller gjenstand i en pose. Barnet skal kjenne etter og 

gjette hva det er. En lignende lek er at barnet holder gjenstanden bak ryggen sin og at 

han/hun skal beskrive den (form, farge, bruk) -> god språktrening! 

13. Les høyt eller lag en lydbok sammen? 

14. Ballongtennis. Ballong og papptallerken/dørslag/fluesmekker osv 

15. Spille bowling med ball og tomflasker/bokser 

16. La barna ta forskjellige nærbilder hjemme med mobilen, så skal foreldrene gjette hva 

det er 

17. Den gode gamle «tampen brenner» 

18. Lag et kort å sende til venner og familie 

19. Lær barna fingerhekling – eller lær det sammen 

20. Barna kler seg ut i de voksnes klær 

21. Lag trolldeig sammen 
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