
OPPSUMMERING AV FEBRUAR 2020 FOR KONGSGÅRDEN 

Forrige måned Fagområdene Bærekraftig utvikling 

Februar er snart over, det har vært en innholdsrik måned. 
Mye av tiden har gått med til å lage kostymer til 
karnevalet, ungene fikk fire valg; papegøye, klovn, 
tryllekunstner og ballerina. Ungene har vært svært 
delaktige i å lage disse kostymene, med noe assistanse fra 
oss voksne.  
Ungene har ferdigstilt gipsmaskene, de henger til utstilling 
inne på avdelingen. Det var noe nytt for ungene, gøy å 
prøve. 
Vi har markert samefolkets dag, ungene lagde hvert sitt 
samiske flagg med silkepapir, vi så episode 1 av «hvis jeg 
var deg» på NRK super, laget tankekart om samene og 
smakte på reinskav med tilbehør til lunsj. 
KOKO-uka var innholdsrik med beach-party, pysj-dag og 
karneval. (Det henger et knippe bilder på avdelingen.) 
Ungene storkoste seg med annerledes dager, 
høydepunktet var nok karnevalet. Det ble mange flotte 
barn, vi hadde samling, disco og slo godteri ut av sekken. 
Dagen ble avsluttet med pølse-lunsj. 
Maxiene har avsluttet skiskolen på Ringkollen. I maxi-
gruppen har de sunget noen sanger og lest boka «sirkus» i 
detektivbyrå nr.2 serien. De har begynt å jobbe med 
bokstaver og det å lytte ut første lyden i ord, samt å finne 
ting som begynner på en bokstav. Vi har klippet og limt, 
sett på lesekorpset (i forbindelse med den bokstaven vi 
har jobbet med).  
Vi har feiret 5-års dagene til Camilla, Oscar og Johan, med 
samling, is, fyrverkeri. 
Vi har startet arbeidet mot den nasjonale 
barnehagedagen, vi startet med Kina og den Dominikanske 
Republik. Vi har sett på flagget, snakket litt om landet (blir 
hengt opp på avdelingen) og smakt på mat. 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Lest bøker, forsiden henger på veggen 
Samlinger 
Sang: en elefant kom masjerende, 
klovnesang og en papegøye fra amerika 

Søppelsortering 
Når vi går på tur er ungene opptatt av søppel 
de finner på veien. 
Gjenbruk til kostymer 
Ta vare på ting vi har, reparere 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Vi har snakket om det å være glad, hvordan 
kan andre se at man er glad og hva kan man 
kjenne i kroppen sin. 
Ungene har tegnet et «glad-ansikt» og vi 
snakket om hva som kan gjøre en glad. Snakket 
om at man kan bli glad av forskjellige ting. 
Tørre å sette ord på det man tenker og føler. 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
Hinder-/balanseløype 
Sykle 
Koste/rydde 
Smakt på forskjellig mat 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Gipsmasker 
Karneval-kostyme 
Tegne/male 
Lego/plus-plus 
Klipp og lim 

Natur, miljø og teknologi: 
Søppelsortering 

Etikk, religion og filosofi: 
Markert samefolkets dag 

Nærmiljø og samfunn: 
Små turer rundt på moen 

Antall, rom og form: 
Kostymer, former, fasonger 
Hvor mange er tilstede 

Håper dere får en fin Mars! 

Hilsen oss på Kongsgården. 
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