
OPPSUMMERING AV NOVEMBER 2019 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Bærekraftig utvikling 

November har rast av gårde, og Desember 
banker på døren. 
Denne månedene har vært noe utfordrende 
i forhold til utelek når det har vært tele i 
bakken og klatrestativet har vært stengt. 
Endelig kom det snø, og ungene har storkost 
seg med å lage snømenn og hester, og vært 
noen runder i akebakken. 
 
Grillhytta blir flittig brukt om dagen, og 
hverdagen er mer harmonisk når vi har delt 
gruppen i 2. 
 
Vi har startet med å produsere julegaver, 
det går jevnt og trutt fremover. Vi har vært 
opptatt av at vi skal bruke det vi har og har 
handlet minimalt i år. 
 
Pinnedyrene våre har dessverre den siste 
tiden ikke hatt det så bra, og en etter en har 
de gått bort. 
 
Vi har hvilestund hver dag, hvor ungene har 
fått lagt seg ned for å høre på lydbok eller 
bli lest for. Det er fint for ungene å få en 
liten stund hvor de kan koble ut og hente 
seg inn igjen etter en aktiv dag. 
 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Lydbøker – lest bøker 
Begynt å lage film 
Roald er redd 
Den kjempestore pæra – lest 
Gullhår 
Hakkebakkeskogen 
Samtaler 

Søppelsortering 
Gjenbruk  
Julegaveproduksjon 
Snakket om omvendt julekalender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Lest historien "snill i full fart" 
Sett og hørt på "Roald er redd" 
Samtaler rundt hvilke følelser man kan ha, 
brukt plansje fra psykologisk førstehjelp 
Snakket om det å være sint 
Ungene får fortelle hvis de har lyst 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Aking 
Baking 
Svømming 
Stablet ved 
Hvilestund 
 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Maling 
Formingsaktiviteter 
Fuglemat 

Natur, miljø og teknologi: 
Fulgt med på fuglene som kommer å spiser 

Etikk, religion og filosofi: 
Omvendt julekalender 
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Maxiene har startet med vanntilvenning på 
Ringeriksbadet en gang i uken, de leser 
fortsettelses bøker og har den siste tiden 
startet med å lage film. Det vil ta litt tid, 
men vi håper på at resultatet blir bra. 
 
Midiene har laget fuglemat, og fulgt nøye 
med på fuglene som dukker opp i vinduet 
for en matbit.  
 
Vi har kor-øving felle med de andre 
avdelingene. 
 
Det har blitt liggende igjen noen plagg i 
gjenglemtkassa, disse blir levert til Fretex. 

Nærmiljø og samfunn: 
Akebakken 
Svømmehallen 

Antall, rom og form: 
Fuglemat 
Laget snømann, snøhest, snøballer  

Håper dere får en fin Desember! 

Hilsen oss på Kongsgården. 


