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Å være eldst i barnehagen er ofte en spennende opplevelse. Femåringene er ofte motivert 

for å lære nye ting og å utforske. Mange barn ser frem til å starte i førskolegruppa og har 

flere forventninger til hva som skal skje. At barn opplever en myk overgang fra barnehage til 

skole, er svært verdifullt. Nyere forskning er klar på at læring i denne alderen skjer best 

gjennom lek. Lekbasert læring skjer og oppleves når barn får være delaktig, engasjerte og 

samtidig kan oppleve mening, mestring og hvor de kan være i samspill med andre barn og 

voksne.  

En myk overgang til skolen skjer når barn stimuleres på områder som gjør det enklere for 

barn å finne seg til rette. En viktig forutsetning for dette innebærer at barnehagen kan tilby 

aktiviteter innenfor sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk. Forskning viser 

til at disse områdene har stor betydning for en best mulig og god overgang fra barnehage til 

skolen med fokus på mestring og glede, sosialt og faglig.  

  

Opplegget som vil bli gjennomført i Bjørnebanden er: 

Uke 2 - Følelser – hva er en følelse, mim følelse, hvordan har du det – 
kjenne etter på dine følelser 

-  geometriske former, min hatt den har trekanter 
- Omvendt stol lek  

Uke 3  - Den største gleden du kan ha… videre om følelser og det å 
klare å sette seg inn i andre sine følelser 

- Geometri  

Uke 4 - Rim og regle 
- Måling  

Uke 5 - Rim og regler  
- Mønster  

Uke 6  - Vekt – hva veier mest ?  
- Kategorisering , sortere  

Uke 7 - Tall  

Uke 8 - Tall  
Uke 9 - Vinterferie  

Uke 10 - Tall  
Uke 11 - Tall  



Uke 12 - Tall  
Uke 13 - Påskeferie  

Uke 14 - Tall  
Uke 15 - Bokstaver, kjenne igjen sitt eget navn / skrive det  

Uke 16  - Bokstaver  
Uke 17 - Bokstaver  

Uke 18 - Tur til skolegårder i nærmiljøet  

Uke 19 - Utgår Kristihimmelfartsdag  
Uke 20  - Tur til skolegårder i nærmiljøet 

Uke 21 - Tur til skolegårder i nærmiljøet 
Uke 22 - Tur til skolegårder  i nærmiljøet 

 

• Med forbehold om endring  

 

 


