1. TRINN PÅ AKS!
PERIODETEMA: "DU OG JEG OG VI TO"
På AKS skal aktivitetene bære preg av temaet. Vi ønsker en trygg oppstart
hvor fokuset er vennskap og relasjonsbygging.
På aktivitetene har de for eksempel jobbet mye i mindre lekegrupper, to
og to, eller lagd ting til hverandre og sammen.

"DU OG JEG OG VI TO" (Lekerom)
Denne aktiviteten har blitt veldig populær og er fylt med leker som fremmer rollelek og relasjoner.
Barna leker i mindre grupper og må øve på å dele de lekene vi har. Frem til nå har vi hatt kafé,
restaurant, butikk (vi har kjøpt et lekekasseapparat), dukkehjem, familielek, bilbaner og mye mer.

PERLEVERDEN
Her lager vi vennskapsbånd og perler sammen to og to eller til hverandre 

Barna får utdelt mange ulike typer perler de kan
Velge mellom. Farger, former, bokstaver o.l.

De har også perlet perlebrett til hverandre.

BYGGMESTER BOB
Her tar vi fram ulike typer
konstruksjons aktiviteter barna kan
gjøre sammen eller hver for seg. Kan
de hjelpe hverandre å finne
løsninger? På fredager har vi bygging
sammen med 2. trinn! Det er stas å
bli bedre kjent på tvers av trinn!

DET KREATIVE HJØRNET (Kunst og håndverk)
Hver torsdag kan barna melde seg på kunst og håndverkrettede aktiviteter. Vi har disse
ukene lagd kort til hverandre hvor vi har øvd på å skrive noen fine ord. De voksne hjelper
aktivt med dette.

Vi har også lagd "vennskapsblomster" som handler om hvordan barna selv vil at det skal
være her på skolen og på AKS. Hvordan er man en god venn? Hvilke kvaliteter har en god
venn?

SPILLKLUBBEN
På spillklubben hver torsdag kan barna spille brettspill med og mot hverandre. Vi har også
spill som Twister, sjakk og 4 på rad som handler om å samarbeide eller spille to og to.

MATRO UNDER FRUKT OG MATPAKKE
Som fortalt tidligere på fredagsmailer har vi i år valgt å gå helt bort fra skjerm-titting under
spising. I stedet for øver barna på matro, trafikklys i læringsrom, eller har morsomme og
læringsstøttene aktiviteter på tavla.
Overgang skole-AKS er fortsatt en situasjon som fortsatt kan være litt skremmende for
enkelte barn. Derfor er det som regel de samme assistentene som er i skoletiden også der i
AKS-tiden. Vi har også to voksne i hvert læringsrom under overtakelse, overganger og spising
for å trygge barna best mulig.

BIBLIOTEKET! – LESELØVENE
Denne perioden har vi et samarbeid med Aina som er bibliotekar på Fernanda Nissen sitt
bibliotek. Første gangen samlet vi oss i en ring og snakket litt om biblioteket og hva som fins
her av bøker! Biblioteket er utrolig
populært!

BILDER FRA SOMMER AKS!
Vi tok så mange fine bilder på turene vi hadde i august. Dessverre har det tatt litt tid å samle
sammen bildene, men her er noen av høydepunktene fra uke 33 
Bildene er fra besøkene vi hadde på Astrup Fearnley, Kulturhistorisk museum (steinalderen),
Frognerparken og Vigelandsparken.

