
 

PLAN FOR SKOLESTARTERNE VÅRE 

Førskolegruppa starter opp i september, og vi har samlinger en dag i uka, med unntak av 

desember, hvor vi følger planene til resten av barnehagen.   

INNHOLDET: 

I den første tiden jobber vi med noen områder som skal legge grunnlaget for resten av året. I 

tillegg til å få utdelt førskoleutstyr, er dette med å bli kjent som gruppe, og det å kunne stå 

fram i gruppa svært viktig for oss. Barna vil også få erfaringer med å løse ulike oppgaver. 

Førskoleåret vil være delt inn i ulike temaer vi mener er viktig for barna å få kjennskap til før 

skolestart. 

 

SPRÅK: 

Som et ledd i forberedende lese- og skriveopplæring vil vi: 

- klappe stavelser 

- Jobbe med rim og regler 

- At barna skal kjenne igjen navnet sitt og lære å 

skrive det 

- Kjenne igjen bokstaver 

- Samtale rundt bilder 

- Lese høyt 

- Jobbe med ulike begreper og leke med språket 

 

ANTALL, ROM OG FORM: 

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 

kompetanse, vi vil derfor fokusere på:  

- Geometriske former 

-  Mål og vekt, vi baker og lager mat 

-  Mengder, tall og telling 

- Sortering, sammenlikning  og størrelser. 

 

 

SOSIAL KOMPETANSE/ MESTRING: 



Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner, det 

handler om å kunne ta initiativ og opprettholde vennskap. Sosial kompetanse utvikles 

kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Vi ønsker å gi barna opplevelser av 

mestring og selvstendighet gjennom ulike leker og aktiviteter: 

- Spille spill 

- Regel-leker 

- samtaler rundt følelser og at alle er like mye verdt 

- aktiviteter med fokus på samarbeid 

- fortelle ting i gruppa 

Vi har også fokus på selvstendighet i forhold til måltider, påkledning og hygiene. 

 

NATUR OG FYSISK AKTIVITET: 

Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter til lek og læring.  Vi ønsker å gi barna 

opplevelser og glede ved å ferdes i naturen der de får grunnleggende innsikt i natur, 

miljøvern og samspill i naturen. Barna skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig 

mestring.  Dette gjør vi ved: 

- felles månedlige turer med ulikt fokus 

- Å følge naturens forandringer gjennom de ulike 

årstidene 

- Ha forming med ulike naturmaterialer 

- Natursti/ hinderløype 

 

Materiell vi kommer til å bruke hentes fra:  

- Mitt valg 

- Språk sprell 

- God start 

- Snakke pakka 

- Naturen 

- Ulike oppgave bøker for førskolebarn   


