
OPPSUMMERING AV MARS 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter 

Vi har forberedt oss til barnehagedagen, 
hvor temaet er: "jeg lurer på…". Dette er 
noe som går igjen gjennom hele året, barns 
nysgjerrighet. Vi har hatt en del fokus på 
eksperimenter, snakket om fuglene vi ser 
utenfor vinduet, fulgt med på "fra frø til 
plante" prosjektet. 
På selve barnehagedagen viste vi frem to 
eksperimenter; vulkan og lavalampe. Det var 
hyggelig at så mange hadde muligheten til å 
besøke oss  
 
Maxiene har fortsatt med fokus på 
blyantgrep, bokstaver/bokstavlyder og 
eksperimenter. "Den magiske lysslukkeren" 
og "egg i flaske" er to eksperimenter vi har 
prøvd oss på. De har også startet med å 
kunne være alene ute, vi har hatt mye fokus 
på regler. 
 
Tema for midiene har vært samarbeid. Vi 
har fått besøk av Kanin og Pinnsvin og lest 
boka Samarbeid. Kanin og Pinnsvin er 
verdens beste venner og verdens beste 
uvenner – noe som kan by på både gleder 
og utfordringer. Ungene er malt 
samarbeidsbilder to og to, det å jobbe 
sammen mot et felles mål var spennende. 
Bildene henger på veggen på Kongsgården. 
Vi har vært på tur for å lete etter vårtegn, vi 
fant sølepytter, søppel, hundebæsj m.m og 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Sang 
Samlinger 
Bøker 

Hjertereglene 
Påkledning, være med å finne frem hvilke klær 
vi trenger når vi skal ut.  
Konsentrasjon og fokus på det vi holder på 
med. Passe på seg selv. 
Høflighet 
Jobber med å oppnå rolige måltider med gode 
samtaler. Sitte rolig. 
Vente på tur, i flere settinger. 
Støynivå innendørs, jobber med å senke 
støynivået. 
Samarbeid. 
Hjelpe hverandre. 
 
 
 
 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

Vi jobber med røde og grønne tanker, og 
hvordan de kan hjelpe oss til i hverdagen. 
Ungene har blitt  kjent med spillet HEI – et spill 
om følelser, tanker og situasjoner. Spillet er 
ment som hjelp til å sette ord på og snakke om 
følelser. Vi har valg ut spillkort med  tema 
"relasjoner" og "tenke om seg selv". Vi har lest 
og snakket om et kapittel i boka Sint og glad i 
barnehagen. 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Ake, ski 
Bakterier - forsøk 
 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Tegne 
Male 
Dramatisering av eventyr ute i snøen 

Natur, miljø og teknologi: 
Fugler som vi ser utenfor vinduet 
Eksperimenter 
Søppelsortering 

Etikk, religion og filosofi: 
Markert barnehagedagen 2019 

Nærmiljø og samfunn: 
Tur til lavoen og hinderløypa 

Antall, rom og form: 
Høy/lav 
Hvor mange 
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spiste is ute som er et sikkert vårtegn. 
 
Vi har endelig fått kommet oss på tur til 
skogen igjen. Det har vært deilig å kjenne at 
våren kommer, sola varmer og vi kan spise 
flere måltider ute. 
Det smelter ute om dagen, og ungene har 
kost seg med søle og vann. De har laget 
sølekaker og  vannrenner. Ungene har vært 
behjelpelig med å hakke is rundt på asfalten, 
slik at vi kunne ta ut syklene litt. Det var stor 
stas å endelig kunne ta de frem igjen  
 
Vi har denne perioden også snakket en del 
om bakterier; 

- Sett en liten faktafilm 
- Snakket om hygiene 
- Forsøk med brødskiver 

Dette har vært veldig interessant, og ungene 
har blitt mer bevisste på håndvask. 
 
Vi har lest litt fra boka "jeg er meg, min 
meg", snakket om 
intimgrenser/komfortsoner og sett på bilder 
i boka hvordan kroppen forandrer seg med 
årene. 
 

 
 
 

Håper dere får en fin April! 

Hilsen oss på Kongsgården 

Minner om at 

barnehagen er 

stengt 15-22 April, 

grunnet påskeferie. 


