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Om lekbasert læring.  

Lekbasert læring består av 4 deler. Sosial kompetanse, språk, selvregulering og matematikk.  

Sosial kompetanse:  

Det sosiale samspillet i barnehagen er en viktig del av barns hverdag. Barna er sammen i nesten alt de gjør, og for å kunne inngå i komplekse leker og 

samspille godt med andre er det viktig at hvert enkelt barn har god sosial kompetanse. Barna må finne en balanse mellom det å hevde seg selv og sine egne 

interesser og forholde seg til, interessere seg for, og vi se empati for andre barn. Barnegrupper med høy sosial kompetanse vil kunne bidra til trivsel for alle, 

og være med på å forebygge mobbing.  

Vi kommer her til å jobbe med leker og oppgaver som skal gi økt forståelse for andre og viktigheten av å være venner.  

 

Språk:  

Barn trenger språket for å kunne sette ord på opplevelser og følelser, for å forstå fortellinger, for å samspille med andre og for å delta i rollelek. Språket har 

ulike dimensjoner og er bygd opp av innhold, form og bruk. For å få et velutviklet språk er vi avhengig av god kompetanse på alle tre.  

Vi kommer til å jobbe med dialogisk lesing og andre språkaktiviteter knyttet til bok. Samt lek med språk i et systematisk språkarbeid. Kjennskap til bokstaver, 

lek med ord, fokus på språk i hverdagssituasjoner.  

 

Selvregulering:  

Selvregulering er viljestyrt atferd eller at vi «tenker før vi handler». Selvregulering innebærer bruk av fleksibel oppmerksomhet, arbeidsminne og 

impulskontroll. Utviklingen av dette er nært knyttet til hjernens utvikling, men påvirkes også av miljøet barnet er en del av. Utviklingen av selvregulering 

foregår ved at barnet gradvis beveger seg fra ytre regulering (voksen veileder) til en indre regulering (barnet styrer seg selv) 

Vi jobber med dette gjennom leker der barna må forholde seg til de andre, vente på tur, tåle å bli både først og sist, og ta vare på hverandre.  

 

Matematikk:  

Barn erfarer verden rundt seg og lærer noe hele tiden. I veiledet lek kan den voksne eksponere barna for materiell og aktiviteter som er med på å stimulere 

til forståelse for matematikk. Læring skjer ved at barna undersøker og eksperimenterer. Vi kommer til å jobbe med tall, måling, geometri og statistikk 

gjennom oppgaver og leker sammen med voksne, vi vil undre oss og stille åpne spørsmål.  

 

 

 

 



Førskoleplan lekbasert læring 

 September Oktober  November  Desember 
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Etablering av førskolegruppa:  
Årshjulet (s 24) 
Du og jeg (s 26) 
Venneregler (s 27) 
 

Arbeid med vennskap 
En klem i posten s 30 

Arbeid med følelser 
Hva er en følelse s32 
Mim en følelse s 33 

Om å være god mot andre 
Den største gleden du kan ha s 38 

Sp
rå

k 

Dialogisk lesing (s44) 
Bøker om vennskap 
Språklig bevissthet-særlig fokus 
på rim 
Lakrismus og røde brus s 59 
Bokstaver: E, L, O, S 
Oppdag første lyd s70 
Bokstavjakt s73 
Finn gjenstander hvor første lyd 
er s74 

Dialogisk lesing 
Bøker om vennskap 
Valgfrie bøker 
Språklig bevissthet-særlig fokus på rim 
Is- gris- ris, rim med bilder s 60 
Rim tull og tøys s 61 
Hvem skal ut s 62 
Tegn og skriv dikt s 63 
 
Bokstaver: M, A, T, U 
Oppdag første lyd s70 
Bokstavjakt s73 
Finn gjenstander hvor første lyden er 
s74 

Dialogisk lesing:  
Bøker om følelser 
Valgfrie bøker 
 
Språklig bevissthet-særlig fokus på 
setninger 
Oppdag setninger s 64 
Jeg er et ord i setningen s 65 
 
Bokstaver: R,O, B, I 
Oppdag første lyd 
Bokstavjakt 
Finn gjenstander hvor første lyd er s 74 
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Ferieleken s 80 
Hvem har/hvem er s 91 

Hermegåsa s 82 
Klar ferdig gå leken s 83 

Rødt lys grønt lys s 86 
Min hatt den har tre kanter s 81 
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Tall 
Tripp, trapp, tresko s102 
Hopp over bekken s 104 
Geitekillingen s105 
Bondegården s 106 
 
Geometri:  
Skjulte former s124 
Mønster overalt s 127 
Perling og symmetri s128 

Måling:  
Skjulte gjenstander s 144 
Steintroll s145 
 
Statistikk:  
Skoundersøkelse s154 
Bygge fargede tårn s 156 
Tall:  
Tårnprinsessas første brev 108 
Tårnprinsessas andre brev s 109 
Lurebamsene s110 
Bamsebussen s112 
 

Geometri 
2D-detektiver s129 
Titt tei, her er jeg s130 
Pyramidene i Egypt s131 
Hemmelighetsposen s132 
Måling:  
Skomåling s 146 
Papirfly s 148 
 
Statistikk:  
Sortere og kombinere bamser eller 
biler s158 
Værstasjon s160 
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 Fortsatt arbeid med 
vennskap:  
 
Hva er en venn (s 28) 
Hvordan bli venn igjen (s 29) 

Mine følelser:  
 
Hvordan har du det? (s 34) 
Pepperkakemannen (s 35) 

Fokus på ansvar og samarbeid 
 
Omvendt stollek (s 37) 

Hva venter i skolen? 
 
Samtaler om frykt og forventning til 
skolen (s 39) 

Hva venter i skolen? 
 
Samtaler om frykt og forventning 
til skolen (s 39) 

Sp
rå

k 

Dialogisk lesing (s44) 
Fugl av Lisa aisato 
Odd er et egg av Lisa aisato 
Språklig bevissthet-særlig 
fokus på rim 
To ord i ett s 67 
Ordbingo s 68 
Bokstaver: D, J, G, H 
Jeg tenker på s 71 
Oppdag første lyd s70 
Bokstavjakt s73 
Finn gjenstander hvor første 
lyd er s74 

Dialogisk lesing 
Bøker om Tambar 
 
Språklig bevissthet-særlig 
fokus på rim 
Kjenn på rytmen i språket 
Tramp stavelser 
Bokstaver: Y, V, K, N 
Jeg tenker på s 71 
Oppdag første lyd s70 
Bokstavjakt s73 
Finn gjenstander hvor første 
lyden er s74 

Dialogisk lesing:  
Valgfrie bøker 
 
Språklig bevissthet-særlig fokus 
på setninger 
Mitt skip er lastet med s 72 
Jeg er en bokstav s 75 
Bokstaver: P, Æ, Ø,  
Jeg tenker på s 71 
Oppdag første lyd 
Bokstavjakt 
Finn gjenstander hvor første lyd 
er s 74 

Dialogisk lesing s 44  
Valgfrie bøker 
 
Språklig bevissthet-særlig fokus på 
ord 
Jeg er et ord i setningen s 65 
En kort en lang s 66 
 
Bokstaver F, Å 
Jeg tenker på s 71 
Bokstavjakt s 73 
Oppdag første lyd s 70 
Finn gjenstander hvor første lyd er 
s 74 
 

Vi jobber med det vi ønsker å 
repetere 
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Spa med pizzamasasje s 93 Frisør eller fotballspiller (s 84) 
Kongen befaler, prinsessen 
befaler (s 87) 

Hatt og katt (s 85) 
Orkesteret og dirigenten (s 90) 

Danseleken (s 88) 
Mikkel Rev (s 92) 

Valgfri lek 
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Geometri:  
Mønsterlarver s134 
Snøkrystaller s 137 
 
Måling:  
Hva veier mest s 149 
 
Statistikk:  
Valg av frukt s 162 

Tall:  
Lage butikk s 118 
Leke butikk s 119 
Ballongleken 
 
Geometri:  
Fisketur s 169 

Statistikk:  
Hesteveddeløp s 164 
 
Tall:  
Lage lotteri s 120 
Leke lotteri s 121 
Indianernatursti s 170 

Geometri og måling: 
Indianernatursti 
Skattejakt 
 
 

Vi repeterer/gjør valgfrie leker 
om igjen.  

 

 


