
OPPSUMMERING AV JUNI 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter 

Juni startet med tema-uke hvor vi hver dag 
hadde ulike aktiviteter som ungene kunne 
delta på. Det var blant annet regel-leker, 
naturveving på porten med kvist og 
blomster, matlaging, laging av 
pyntegjenstander med plank, spiker og tråd 
og pynting til sommerfesten. 
Hyggelig at så mange hadde anledning til å 
komme på sommerfesten  
 
Maxiene har øvd seg på å levere seg selv og 
hatt en del turer til skolen, både på 
uteområdet og inne på sfo. Vi gikk også en 
avslutningstur opp til Kongens Utsikt og var 
innom Dronningens Utsikt for å se på 
utsikten der. Det var en fin tur i flott tur-vær 
 
 
Foreldrene til Håvard inviterte oss på pølse-
grilling og lek i hagen, det var veldig hyggelig 
for både små og store. 
 
Det har vært mye utetid denne måneden, 
været har ikke alltid vært på vår side. 
Myggen har også kommet for fullt, noe som 
dessverre ikke er like heldig. 
 
Det har de siste dagene også blitt tid for litt 
bading i sola  
 
 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Sang – kor øvelse 
Lest bøker 
Samtaler 

Utfordret ungene i å smake på ny mat 
Deltatt på matlaging 
Vanne og luke i grønnsakhagen 
Sådd gulrøtter, sukkererter og reddiker i 
grønnsakhagen 
Vente på tur 
Hyggelige samtaler 
Ta hensyn til og respektere hverandre 
Henge opp klærne sine i gangen  
Sette sko og støvler på plass slik at gangen er 
fri for hindringer 
Høflighet 
Rydde opp etter en selv 
Hjelpe hverandre 
Delta i felles aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Lek ute 
Klatrestativet 
Hinderløypa 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Pynting til fest ute i barnehagen 
Pyntegjenstander med plank, spiker og tråd 
Pussing av plank 

Natur, miljø og teknologi: 
Insekter 
Fugler 
Grønnsakskassene 

Etikk, religion og filosofi: 
Undring 
Lytte til hverandre og vente på tur 
Respektere hverandre sine valg 
Konfliktløsning 

Nærmiljø og samfunn: 
Busstur til Hønefoss, torvet, søndre park, glatvedt 
Hinderløypa 

Antall, rom og form: 
Former og skilt på tur 
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Midi: 
Det spirer og gror i grønnsakskassene våre, 
potetgraset har begynt å titte frem. 
Tomatplantene ble så store at de fikk være 
med hjem, mange stolte barn. Da er det 
bare å vanne godt, og vente på at tomatene 
kan høstes. 
Vi har malt , en aktivitet som er veldig 
populær, og som de etterspør. Det har blitt 
malt på stein og papir. Resultat kan dere se 
ute i blomsterbedet ved skuret og på veggen 
inne. 
Dette blir siste oppdatering fra oss i midi 
gruppa dette barnehageåret.  
 
Vi har feiret Sofie, Even og Tobias sine 6-års 
dager, og Jonatan og Emrik sine 5-års dager. 
Mia-Kristin sin 5-års dag feirer vi neste uke. 
 
Dette blir siste oppsummering for dette 
barnehageåret. Ønsker dere alle en 
sprudlende sommer  
 

 

Psykologisk førstehjelp 

 
Psykologisk førstehjelp- maxi: 
Vi har lest ferdig boka  "Undring i 
følelsesuniverset med Lykke og Wilmer". En 
flott bok som gir ungene mulighet å sette ord 
på og undre seg over hva som gjøre at vi får 
ulike følelser.  
Boka "Du er en feiging, Albert Åberg" som 
handler om temaet slåssing og at Albert ikke 
liker å sloss. Vi snakket mye rundt dette, og ble 
enige om at Albert er egentlig veldig lur som 
ikke liker å sloss.  Det er ikke greit å slå, selv om 
noe slår – da hjelper det å snakke sammen og 
spørre en voksen om hjelp. 
Det har vært et spennende tema å jobbe med, 
mange kloke barn som har gode tanker om 
hvordan vi skal være mot hverandre. 
 
 
 
 

Håper dere får en fin sommer! 

Hilsen oss på Kongsgården. 


