
OPPSUMMERING AV APRIL 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 

hverdagsaktiviteter 

Vips så var April over, og vi trer inn i Mai 
måned. 

Våren har kommet for fullt, og i løpet av 
påskeferien har det vært et værskifte. Det er 
nå en tid hvor det er lettere med påkledning 

og mindre klær må til for å komme seg ut. 
 

Vi har ikke kommet ordentlig i gang med 
grønnsakskassene. Vi har fått luket og 
ryddet de, men vil fortsette med såing o.l i 

Mai. 
April gikk mest med til å forberede oss til 
påske. Hvor vi lagde litt påskepynt og sådde 

karse. 
Det var hyggelig at så mange hadde tid til å 

stikke innom på påskefrokosten  
 
Maxiene har denne perioden jobbet med 

tall og begynt å se på skolestarterne på NRK. 
De har vært en del ute alene, og vi ser 

ungene vokser på ansvaret de får for seg 
selv og andre når de er alene. Vi begynner å 
besøke skolen i Mai. 

 
Midigruppa på onsdager. 
Tema for denne perioden har vært påske. Vi 

har lest om egget og sett hva som er inni et 
egg. Ungene har blitt kjent med teknikken 

toving, og det ble mang fine ullegg til påske. 
I tillegg har vi begynt med lekegrupper, hvor 
vi må bruke det vi har lært om samarbeid. 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Eventyret om påskeharen 

Bøker 
Samtaler 

Følge reglene som gjelder 
Snakket om regler for utetiden 

Selvstendighet i påkledning 
Smøre maten sin selv 
Rydde opp etter seg selv 

Respektere hverandre og reglene som gjelder 
Samarbeide 

Høflighet 
Fokus 
 

 

Psykologisk førstehjelp 

 

I denne perioden har vi lest fra boka Gleding 
med Lykke og Wilmer. Vi har alle en superkraft 
i oss som heter GLEDING!- nemlig  kraften i  å 

glede andre. 
Lykke og Wilmer tar på seg oppdrag med spre 
gleder og finner ut at det smitter. Vi har 

snakket om; Hva blir du glad for? Når har du 
gledet andre? Og hva skjedde da? Ungene har 

fått oppgaver i å bruke superkraften GLEDING 
hjemme og i barnehage.  
Her er noen av tankene til barna: 

- Si fine ting til hverandre 
- Spørre om noen trenger hjelp f.eks. 

mamma og pappa 

- Gi en klem 
- Hvis noen er alene , spørre om de vil 

være med å leke. 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 

Tur i skogen og hinderløypa 
Sykling 
Matlaging i barnehagen 

Kunst, kultur og kreativitet: 

Formingsaktiviteter 
Så karse 

 

Natur, miljø og teknologi: 
 

Etikk, religion og filosofi: 
Sett filmsnutt om hvorfor vi markerer påske 

Påskeegg jakt 

Nærmiljø og samfunn: 

Jørgen Moe markering for maxiene 

Antall, rom og form: 

Formingsaktiviteter 
Opprop 
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Det å bli enige snakke, sammen og høre på 
hverandre i leken er noe vi må øve mer på. 

 
Etter påskeferien har vi hatt rusken-dag. 
Hvor ungene var veldig delaktige med å rake 

opp løv og fylle søplesekker med kvist, og 
løv. Det ble straks mye koseligere ute her, til 

tross for at vi ikke kom helt i mål. 
Vi er opptatt av at ungene skal være 
delaktige i å holde leker og ute/inne fint, at 

vi må ta vare på det vi har. 
 
Nå går vi inn i en tid hvor vi har mer fokus på 

mat i barnehagen, det blir et prosjekt hvor 
ungene får være mer deltakende med 

forberedelser. 
 

 
 

 

Håper dere får en fin mai! 

Hilsen oss på Kongsgården 


