
OPPSUMMERING AV FEBRUAR 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter 

Maxiene har startet med bokstaver, de har begynt å 
lære om hvordan noen bokstaver ser ut, hvordan 
lyden på disse er og hvor i munnen lydene blir laget. 
De har lest bøker som handler om bokstavene, 
skrevet bokstaven og tegnet rundt ting som starter 
på denne bokstaven, noe som gjør ungene mer 
bevisste. På slutten av maxi-gruppene har de sett på 
en episode av lesekorpset, som tilhører bokstaven 
de har lært om den dagen. Det har også blitt gjort 
litt oppgaver i trampolineboka. 
De har også fullført skiskolen, fikk utdelt medaljer og 
hadde en fin avslutning med strålende solskinn.  
 
Vi er så heldig å ha et ytrende fugleliv utenfor 
vinduene på Kongsgården, som ungene syns er 
veldig spennende. Derfor har vi valgt ut kjøttmeisen 
og blåmeisene som tema. Midiene har sett på 
bilder, funnet ut hvor den bor, hva den spiser  og 
hvilke venner den har. Ungene har fargelagt og 
klippet. Det å klippe og lime er noe vi kommer til å 
trene på framover. Det er vanskelig ,men med tunga 
rett i munn og mye tålmodighet får alle det til. 
 
Etter at vi lagde fuglemat som vi hang utenfor 
vinduet, har det vært mange fugler på besøk. Vi har 
blant annet hatt besøk av kjøttmeisen, skjæra, 
hakkespetten, spettmeisen. 
 
Det har fortsatt vært mye snø ute, og en del tid har 
vi tilbragt ute med ski, aking og bygging av snøhule. 
 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Samlinger 
Bøker 
Sang; tenke sjøl, februar sangen, god morgen 

Påkledning 
Avkledning, hvor gjør vi av klær og sko når vi 
kler av oss? Slenger vi det på gulvet eller 
henger vi det opp? 
Rydde opp etter seg, leker og etter lunsj 
Vente på tur 
Lytte til andre 
Motta korte beskjeder, både enkeltvis og felles 
Skape hyggelige måltider; samtaler 
Høflighet 
Kunne holde på med en aktivitet over litt tid 
før man starter med noe annet. 
Delta på felles aktiviteter 
 
 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Vi har blitt kjent med den grønn og røde 
bamsen. Hva er grønn og røde tanker? Vi har 
snakket om at det er fint med både røde og 
grønne tanker- de hjelper oss til å finne gode 
løsninger på hvordan vi skal være mot 
hverandre og snakke sammen. Det har vært 
fokus på følelsene glad, sint og redd. Ungene 
har mange gode og kloke tanker rundt 
temaene og deler sine opplevelser med 
hverandre. Vi har lest utsnitt fra boka : Sint og 
glad i barnehagen. 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Ski, ake 
Klipp og lim 
Bakt samisk brød 
Hygiene, vask av hender før måltider og etter do-
gåing 
Oppmuntring til å smake på "ny" mat/pålegg 
Gjemsel 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Fargelegging av fargeark 
Farget det samiske flagget 
Farge fugler 
Lage fugler av papp 
Male, tegne 

Natur, miljø og teknologi: 
Eksperimenter: 
-Laget vulkan 
Bærekraftig utvikling; sortering av søppel 

Etikk, religion og filosofi: 
Markering av samefolkets dag 

Nærmiljø og samfunn: 
Akebakken 
Samefolkets dag 
Sett på kartet, Finnmark 
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Vi markerte samefolkets dag, Onsdag 6.2 med å 
snakke om samene, hvordan festdraktene ser ut, 
hvordan flagget ser ut, hvor mange av de bor, hørte 
på joik og på "bjørnen sover" på samisk, bakte 
samisk brød og smakte på dette og farget det 
samiske flagget og hand det sammen med de andre 
flaggene vi har på veggen, samt at vi så en episode 
av "hvis jeg var deg" på NRK Super, hvor de reiser til 
Kautokeino. 
 
Koko-uka har vært innholdsrik. Vi startet med pysj-
dag, det var en rolig dag med besøk av 
bamsedoktoren og en liten film-snutt. Vi koste oss 
med fiskeburger til lunsj. 
Onsdagen var det beach party, hvor vi tok frem 
badebasseng og "beach musikk". Vi serverte drinker 
av smoothie, fruktspyd og fiskeburger til lunsj.  
Fredagen var det klart for karneval, da kom det 
mange utkledde barn som var klare for dagen. Det 
ble karneval samling hvor alle fikk vist seg frem, vi 
danset og slo "godteri" ut av sekken. Til lunsj ble det 
servert pølser. Alt i alt var det en bra uke, hvor både 
store og små koste seg. 
Vi avsluttet måneden med en rolig vinterferie-uke 
med et par turer til Ringkollen. 

Hinderløypa 
Ringkollen 

 
 

Antall, rom og form: 
Ungene er opptatt av former når de bygger 
Flagg, sammenligninger 
Teller antall barn som er tilstede/ikke tilstede 
Puslespill 
 

Håper dere får en fin mars! 

 Hilsen oss på Kongsgården. 


