
Lyd og bilde 

Rammeplan for barnehagen:  

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 

og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barne-

hagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og 

barnas egen kultur. Leken skal være en arena 

for barnas utvikling og læring, og for sosial og 

språklig samhandling. Barnehagen skal inspi-

rere til og gi rom for ulike typer lek både ute 

og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn 

kan oppleve glede, humor, spenning og enga-

sjement gjennom lek - alene og sammen med 

andre.  

Personalet skal 

• organisere rom, tid og lekemateriale 

for å inspirere til ulike typer lek 

• bidra til at barna får felles erfaringer 

som grunnlag for lek og legge til rette 

for utvikling av leketemaer 

• fremme et inkluderende miljø der alle 

barna kan delta i lek og erfare glede i 

lek 

• observere, analysere, støtte, delta i og 

berike leken på barnas premisser 

• ta initiativ til lek og aktivt bidra til at 

alle kommer inn i leken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når barna leker astronauter, forsterk leken ved å projektere 

film fra verdensrommt. 
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  Projektor i lek 

https://www.colourbox.com/


Lyd og bilde 

 

Hvordan bruke projektor til å skape inspirerende, meningsfulle og berikende lekemiljøer. 

 

Ta observer barnas interesser og lek. Med utgangspunkt i dette rigges det et lekerom som kan inspirere til lek og 

samtale av deres interesser. Dette kan for eksempel være tog, fly, under havoverflaten, byer, andre land, månen 

eller liknende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sette opp projektor tilkoblet PC, nettbrett eller telefon. Rett bildet mot et hvitt lerret eller en hvit vegg. Finn film 

om temaet, og evt. Legg klar rekvisitter.  

Inviter barna inn og sett i gang lek.  

 

 

 

 

 

Her vil man ha mulighet til å forsterke barnas leketema, og berike leken deres. Dette kan tilføre et nytt element i 

leken, og hjelpe til å videreutvikle denne.  

Ved hjelp av bilder vil du kunne gi barna de samme erfaringene og hjelpe barn inn i lek  over et tema de ellers 

ikke er kjent med.  

Du får mulighet til å utvikle språk og innføre læring ved at du samtaler rundt temaet og lar barna utforske ulike 

begreper knyttet til temaet for leken. Som f.eks. hvilke skapninger finnes i havet, hvilke begreper brukes  på et 

tog osv.  
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