
OPPSUMMERING AV OKTOBER 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Bærekraftig utvikling 

Oktober er over og November står for tur. 
Denne måneden har vi hatt mye fokus på 
FN's barnekonvensjon og FORUT. 
Vi har lest "kaninen og pinnsvin" bøker om 
FN's barnekonvensjon, bøker som på en god 
måte forklarer barna om barns rettigheter. 
Et spennende tema å snakke om. 
 
Midiene har laget høstkunst som henger på 
veggene og malt lykter av syltetøy glass. Lest 
bøker. De har vært med å ordne i stand 
kafe, og har lekt mye med dette. 
 
Maxiene har jobbet med former, størrelser, 
mengder, plassering.  
Hatt 2 forsøk, det ene med å farge egg med 
skittles og laget egg i eddik over natten og 
sett hva som skjedde med det. Det mistet 
skallet sitt, og det skulle mye til før det sa 
"spæsj". Det andre var å lage slim, det gikk 
ikke helt som det skulle.  
Sett mer på den magiske kroppen. 
Vært på språkdag i Kleivhallen med de andre 
maxi-barna i kommunen. 
 
Det siste vi har gjort, er å dele barnagruppa i 
to et par dager i uken. Det har vi sett har 
fungert godt, hvor ungene har fått mer ro 
rundt seg og vært mer i lek over tid. 
 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Lest bøker 
Laget kiosk 
Hjertereglene 

Vi jobber mye med søppelsortering, og ungene 
er opptatt av å kaste avfall i riktig søppeldunk. 
Når vi er på tur, er ungene opptatt av søppel 
som vi finner i naturen. Vi tar det med oss, og 
kaster når vi kommer til barnehagen. 
Jobber med å også ta med seg sin egen søppel. 
Samler på melkekartong-korker, som vi senere 
skal bruke. (Ta gjerne med til oss  ) 
Gjenbruk av syltetøyglass. 
Bruker ofte tegnebok fremfor tegneark, for å 
begrense unødvendig bruk av ark. 
Høstet egne grønnsaker. 
Turer til hinderløypa og skogen. 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Vi har fått satt i gang med mer systematisk 
jobbing med psykologisk førstehjelp. 
Vi har snakket om hva følelser er, og hvilke 
følelser vi kan oppleve. Hvordan kan man vise 
følelsene sine til andre, hvordan kan andre se 
hva man føler, ansiktsuttrykk. Hvor sitter 
følelsene våre. 
Sett og hørt "Roald er redd". 
 
Bruker det mye i hverdagen og i 
konfliktløsning. 
 
Hjelper ungene med å snu om en vond/dårlig 
tanke til det bedre. 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Gått tur 
Smakt på forskjellige frukter fra Sierra Leone 
Bakt boller 
Laget tomatsuppe 
Bakt brød 
Høstet poteter og gulerøtter 
Laget potetgull 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Laget lykter av syltetøyglass 
Laminert tørkede blader  
Laget sprell-løve 
Laget høstbilde med malingstrykk 

Natur, miljø og teknologi: 
Plukket søppel 
Kildesorterer 
Spikket pølsepinner 
Begravet et pinnedyr 

Etikk, religion og filosofi: 
Forut 
Barnekonvensjonen 
Psykologisk førstehjelp 

Nærmiljø og samfunn: 
Plukket søppel 
Gått tur, hindeløypa og skogen 
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Antall, rom og form: 
Laget kiosk med salg av syltetøy 
Klippet og limt former 
Opprop 

 
 
 

Håper dere får en fin November! 

Hilsen oss på Kongsgården 


