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Forrige måned Fagområdene Bærekraftig utvikling 

Januar har gått raskt unna, men likevel har 
vi fått gjort mye sammen med ungene. 
Vi har fått en mer ro inne på avdelingen, og 
ungene virker mer harmoniske. Det tror vi er 
bra for alle  
 
Vi har startet opp med temaet sirkus. Hvor 
vi startet med å lage tankekart sammen med 
ungene om hva et sirkus er, og hva det 
består av. Ungene hadde mye kunnskap. 
Det har blitt en del sirkusfargelegging og 
egenproduserte tegninger, vi prøver å henge 
opp en del av et. 
Ungene har vært kreative og laget 
klovneansikter av papptallerkener, de 
henger inne på avdelingen. 
Det ble laget sirkus rom inne på det ene 
rommet på avdelingen, det er et rom hvor 
ungene kan få utfolde seg med aktiviteter på 
et sirkus. Det har vært stas. 
Vi har startet produksjon av gipsmasker, 
noen barn har laget på sitt eget ansikt mens 
andre har brukt en dukke. Det har de fått 
velge selv, det er jo helt nytt for de med 
gips. De har fått pynte maskene sine fritt, og 
en del av resultatet henger allerede oppe på 
veggen. 
Vi fortsetter å jobbe med temaet sirkus i 
Februar også. 
 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Lest bøker 
Sunget sanger 
Samtaler 

Søppelsortering 
Gjenbruksmateriale, lager kostymer til karneval 
Ta vare på naturen, plukker ofte søppel på tur 
 
 
 
 
 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Vi har snakket om det å være sint og det å 
være glad. Ungene har fått satt sine ord på hva 
de tenker og føler. De har tegner ansikter som 
gjenkjenner disse følelsene. 
Vi har snakket om hva man kan gjøre for å bli 
mindre sint, og laget tankekart om dette. 
Vi har lest i boka som tilhører materialet til 
psykologisk førstehjelp. 
 
Vi bruker også dette i hverdagen, veileder og 
har samtaler med ungene. 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Aking 
Tur 
Hinderløype 
Egne behov 
Hygiene 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Klovneansikter 
Startet på kostymer til karneval 
Tegnet ansikter 
Snømenn på ski 
Tegning/maling 
Gipsmasker 

Natur, miljø og teknologi: 
Søppel i naturen 
Årstiden, hva har den vært preget av nå 

Etikk, religion og filosofi: 
Undring 
Respekt for hverandre og regler i barnehagen 

Nærmiljø og samfunn: 
Turer inne på leir-området og til skogen 
Noen har vært på tur til biblioteket i Hønefoss for å låne 
bøker om sirkus 
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Maxiene har startet på skiskole, noe som de 
har likt godt. Vi har snakket mye om hva en 
god venn er, og har laget et tankekart som 
henger oppe på avdelingen med både tekst 
og bilder. 
Midiene har gått på småturer inne på 
leieren, og en liten tur bort til skogen. Det 
har vært lek på jordet bortenfor 
barnehagen. 
 
Vi har hatt mye fokus på hjertereglene, det 
kommer vi også til å ha fremover. Vi skal 
jobbe det inne, slik at det blir en naturlig del 
av hverdagen. 
 
Vi har feiret 6-års dagen til Albert. 

Antall, rom og form: 
Former til klovneansikter 
Masker 
Former til snømenn 
 
 

Håper dere får en fin Februar! 

Hilsen oss på Kongsgården. 


