
OPPSUMMERING AV MAI 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter 

Mai måned har rast av sted, snart er det tid 
for sommer og ferie. 
I mai har det vært mange fri-dager, noe som 
har vært godt for både små og store. 
Vi har fått startet med prosjektet å lage mer 
mat i barnehagen, ungene har vært mer 
delaktige i å være med å forberede mat til 
turdagene. Vi har bakt på forhånd, noe har 
falt mer i smak en andre ting. 
 
Fotografen har vært her, det ble flotte bilder 
 
 
Maxiene har vært på Hole Bibliotek hvor de 
hørte Bjørn Rørvik fortelle fra boka; bukkene 
bruse starter på skolen.  
De har hatt besøk fra lærerne og sfo 
lederen, hvor de fikk fortelle litt om seg selv 
og tegne seg selv. De har hatt førskoledager 
på skolen hvor de har blitt kjent med skolen, 
området, lærerne, klassekamerater og 
fadderne sine. 
Vi har sett film om hvorfor vi feirer 17.mai, 
laget sløyfer og farget flagg. 
Maxiene har nå også startet å levere seg 
selv i barnehagen, en øvelse frem mot 
skolestart. 
 
Vi feiret 17.mai på forskudd med tog, sang, 
grilling av pølser og is. I forkant har vi 
snakket om 17.mai. 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Bøker/lydbøker 
Sang, øving til sommerfest og felles opptreden 
Samlinger 

Vi jobber fortsatt aktivt med høflighet og 
selvstendighet i alle situasjoner.  
Rydde etter seg, både etter lek, måltider og 
avkledning – snakket om hvorfor det er så 
viktig å rydde opp alt etter seg både ute og 
inne. 
Ta vare på grønnsakshagen, og være 
deltakende i å følge opp. 
Respektere og hjelpe hverandre. 
Vente på tur. 
Lytte til hverandre. 
Hyggelige måltider, som er rolige og preget av 
harmoni. 
Forholde seg til regler som er avtalt. 
Ta ansvar for en selv og det man har gjort, 
tenke seg om før man blir med på ting man vet 
ikke er lov. Øve på å si fra at det ikke er lov og 
ikke bli med, hente en voksen. 
Maxiene har levert seg selv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Klatrestativet 
Sykling 
Bakst 
17.mai leker 
Lek i vann og sølepytter 

Kunst, kultur og kreativitet: 
17.mai forberedelser 
Malt flagg på steiner for å pynte opp ute 

Natur, miljø og teknologi: 
Grønnsakshagen 
Så/plante – følge med på prosessen 

Etikk, religion og filosofi: 
Undring rundt 17.mai 
Undring rundt matbordet om hva pålegg inneholder og hva 
forskjellig  pålegg og brød er laget av.  
 

Nærmiljø og samfunn: 
Hole Bibliotek 
Tur langs elva 

Antall, rom og form: 
Former på flagg 
Steinjakt, former på steinene  
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Ungene har fått velge paprika eller tomat 
frø som de har sådd i sin egen potte, som de 
skal være med å vanne og stelle før de får 
det med seg hjem før ferien. 
Vi har også sådd sukkererter og gulrøtter. 
 
Tema har vært 17 mai på midi-gruppa, vi har 
tegnet flagg og laget 17 mai sløyfer. I tillegg 
har vi snakket om hvorfor vi feirer 17 mai –
lest bok og sett film. 
Plante-kassene har ungene luket og satt i 
stand. Vi har satt poteter og da dukket det 
opp mange nye ord for ungene og 
SimenPotetåker, potetfår, potetgreip, 
potetgroer, settepotet og hyppe poteter. Nå 
er potetene satt og det sjekkes hver dag om 
det har kommet noe potetgras. 
Det vil etterhvert kommer mer i kassene, vi 
har sådd inne og laget grønnsakskilt. 
 
 
Vi har feiret Håvard sin 5-års dag med krone, 
samling, sang og is. 

Former på 17.mai sløyfene  

Psykologisk førstehjelp 

 
Vi har spilt Hei –et spill om følelser, tanker og 
situasjoner. Det kommer mange kloke og gode 
tanker om livet når vi spiller. 
Vi har tidligere lest bøkene "Gleding" og 
"Feilling" om Lykke og Wilmer, og har nå 
begynt på den siste boken i serien. Den heter " 
Undring i følelsesuniverset med Lykke og 
Wilmer. De drar ut på tur i følelsesuniverset 
hvor de besøker ulike planeter som : Planeten 
Glede, Nysgjerrighet, Stolthet, Sinne, Skuffelse 
m.m. 
Ta gjerne en titt på www.gleding.no. 
 
 
 
 

Håper dere får en fin juni! 

Hilsen oss på Kongsgården 

 

Husk sommerfest Torsdag 

06.juni  

http://www.gleding.no/

