
KREATIV LEK OG FELLESSKAP 

MONTESSORI-INSPIRERT LEK 

Vi ønsker å jobbe mer mot en montessori-inspirert lek her i barnehagen! Målet er å  

skape lyst, lek og læring. 

Opp til 4-5 år baserer barns leketemaer seg som regel på virkeligheten. Montessori-

pedagogikken tar i bruk virkelige gjenstander/redskaper og tilbyr barna materiell som 

innbyr og stimulerer til kreativ lek. Eks: kjøkkenredskaper, butikkvarer, kongler og stei-

ner. Den tilbyr sensorisk materiell som hjelper barna å oppdage forskjell mellom stør-

relser/lengder, bli kjent med geometriske, organiske former og deres navn, finne par 

og gradere farger, stoffbiter og følebrikker. 

Vi ønsker å lage sansevegger samt spennende «ta og føle på» bokser. 

« Læring skjer best når det konkrete kommer før det abstrakte,  

ved å se, føle og erfare.» 

HVER TING HAR SIN PLASS 

Montessori-inspirert lek kjennetegnes bl.a. ved at  

• Leker har en spesiell mening/formål 

• Leker er stilt opp på forskjellige måter 

• Ting har en spesiell funksjon 

• Inspirerende lokaler 

• Lekene er plassert i barnehøyde og lett tilgjengelig 

• Man følger med på barns utvikling og imøtekommer barnas kapasitet for læring 

akkurat nå 

Vårt fokus vil være å skape oversiktlige, ryddige lekeområder for barna som er klart til 

bruk og inspirasjon. 

«Når barn oppholder seg i miljø som er innrettet spesielt til barn så de kan 

hjelpe seg selv, så lærer de best.» 

I barnehagen har vi lekende voksne som stimulerer barna til fantasi og  

kreativitet i leken.  

De voksne må se barnas interesse og bygge videre på dette. I kreativ lek er det 

samhold og fellesskap, det er lystbetont og leken utvikler seg og varer over 

lengre tid.  Barna i Snehvit er vant til at de voksne er med i leken, at de lever seg 

inn i rollen de har fått og at de oppmuntrer alle barn til å være med. 

Leken har en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og 
er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der 
barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og   
læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 
  
I Snehvit er vi opptatt av å omforme barnas fantasi til kreativ lek.  

Voksenrollen handler om å delta i leken på barnets premisser, men også hjelpe i 

gang med leken, for siden å holde litt avstand og observere. Det gir barna mulig-

heten til å utfolde fantasiene på sitt eget nivå, og omgjøre det til kreativ lek. Vok-

senrollen handler også om å delta i leken på barnets premisser.   

Gjennom lek etablerer barna forståelse og vennskap på tvers av språk og kultu-

rer. En perfekt arena for læring og sosial kompetanse, som stimulere både emo-

sjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle 

barnets evne til å løse problemer, og gir kunnskap i praksis om hvordan verden 

fungerer både sosialt og fysisk. 


