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"UNIVERSET"  

I tema "UNIVERSET" jobber vi fortsatt med relasjonsbygging, samarbeid, vennskap og 

trygghet. Dette står sentralt i alle temaperiodene, aktiviteter og hverdag.  

Med fokus på universet denne perioden har vi satt opp en helt egen "Universet aktivitet". I 

tillegg til at universet gjenspeiles i mange av aktivitetene våre, så vi tar utgangspunkt i skolens 

fagområder når vi lager innholdet til aktivitetene:  

Matematikk:  

- Addisjon og subtraksjon med tall opp til 20  

Norsk:  

- Fortelle om egne opplevelser og erfaringer  

 Naturfag:  

- Jordkloden, Årstider, døgn, tid  

Praktisk- estetiske fag: 

- Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning  

- Rive, klippe, lime, tvinne, flette  

 

 

AKTIVITETER I PERIODE 5 

__________________________________________________________________ 

UNIVERSET – ONSDAGER 

Denne aktiviteten er for de som er litt ekstra 

interessert i Universet og vil lære enda mer! 

Blant annet får barna prøve seg på å lage 

solsystemet ved å male planeter av isoporkuler 

som skal henge på AKS rommet.  

I tillegg kan de som vil få utdelt aktivitetsark, 

oppgaver eller tegneark som kan være med på 

å utvikle sine kunnskaper om universet.  
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 MUSIKKHJØRNET – NY! 

Sted: Musikkrommet 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Vi ønsker å introdusere musikkrommet for barna 
her på AKS.  

Her kommer barna til å starte denne perioden med 
å bli bedre kjent med ulike slaginstrumenter som afrikanske trommer og xylofon. 

Vi ønsker at alle barna som vil skal få muligheten til å prøve, så vi deler dem inn i 
mindre grupper og sørger for at alle får delta.  

__________________________________________________________________ 

 

FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabeth 

Sted: Kunnskapstrapp Fernanda Nissen skole.  

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

FAST GRUPPE. Her har det vært påmelding gjennom 
dirigenten Elisabeth. Ønsker barnet ditt å bli med så får han/hun med en 
påmeldingslapp i sekken sin som dere må fylle ut og levere tilbake.  

______________________________________________________________ 

PERLEVERDEN   

Sted: 1A læringsrom 

En av de mest populære aktivitetene er perleverden. 
Denne perioden skal vi perle ut ifra fantasien og ulike 
mønstre. Vi kan også perle motiv med utgangspunkt i 
tema som for eksempel: Sol, stjerner, planeter, romfart, 
og mye mer!   

______________________________________________________________ 
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JUST DANCE!   

Sted: Egne læringsrom eller dansesal 

Målområde: Fysiskaktivitet og lek 

På torsdager kommer Hojin som jobber med 
2.trinn og har danseaktiviteter med 1. trinn. 
Dette er en måte barna kan bli bedre kjent med 
flere voksne på huset. Hojin pleier å ha mange morsomme danseleker i dansesalen, 
men denne ganga blir det også det populære danseprogrammet "Just dance!" 

 

_______________________________________________________________ 

TEGNEKLUBBEN 

Sted: 1C Læringsrom  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

I tegneklubben får alle utdelt en tegnebok. I denne 

perioden skal vi tegne og fargelegge alt vi kan komme på 

når vi tenker på universet: raketter, solsystem, planeter, 

ufoer? I tegnebøkene kan vi bruke fantasien, tegne uti 

fra noe vi har opplevd, eller noe vi er interessert i.  

 

________________________________________________________________ 

BYGGMESTERNE 

Målområde: Natur, teknikk og miljø 

Sted: Læringsrom 1C og 1D  

På Byggmesterne får barna velge mellom ulike 

typer klosser å bygge med. Vi lager mindre 

grupper hvor de får bygge med Kapla-klosser, 

store myke klosser, plusplus, polydron og vanlige 

klosser. Kan vi lage raketter? Fly? Romskip?   

_________________________________________________________________ 
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GYMSAL ONSDAG 

Sted: Gymsal 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

På onsdager deler vi gymsal med 2. trinn og 
har morsomme og lekfylte aktiviteter. Denne 
perioden vil barna som melder seg på her få spille fotball, basket, kanonball. 

Målet er at barna skal ha det gøy og lære å spille på lag samtidig som vi trener 
grovmotorikk og bevegelighet.  

__________________________________________________________________ 

DET KREATIVE HJØRNET   

Sted: 1B eller 1C læringsrom 

Målområde 3: Kunst, kultur og 
kreativitet  

I det kreative hjørnet kan barna 

utfolde seg kreativt gjennom 

tegning, maling, farger og 

forming. Denne perioden skal barna få lage romskip, jobbe med leire – lage egne 

fantasiromvesen! – og bli enda bedre kjent med stjerner og planeter. Vi klipper, 

limer og former!  

_________________________________________________________________ 

 

GYMSAL TORSDAG  

Sted: Gymsal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Denne perioden blir det en vri på noen av lekene, for 
eks: I stedet for "Haien kommer, så leker vi "Sola 
kommer", omringet av mange planeter! Ellers er 
torsdagene en fin mulighet til å lage hinderløyper eller 
frilek med stasjoner hvor barna kan hoppe, slenge seg 
i tau, klatre og utfordre seg selv enda litt mer med styrke, bevegelighet og 
koordinasjon.  

_________________________________________________________________ 
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FNS LESELØVER  

Sted: Biblioteket på FNS  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Det blir høytlesing og etterpå får barna tegne og fargelegge 
med inspirasjon fra boka som ble lest.  

Biblioteket er også et sted hvor barna kan ha en rolig stund. I 
starten av hver økt samles vi i en sirkel hvor barna får mulighet 
til å snakke om og undre seg, og fortelle om egne opplevelser 
og erfaringer.  

_________________________________________________________________ 

KAHOOT – "UNIVERSET" 

Sted: I et læringsrom  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Her får barna mulighet til å teste ut 

kunnskapene fra temaet "UNIVERSET". 

KAHOOT er en applikasjon på I-pad. 

Det er en morsom måte å øve på begreper, bokstaver og andre ord. Vi er på lag 

med hverandre og har litt konkurranse om hvem som svarer raskest!  

_________________________________________________________________ 

 

"LEKE- OG SPILLROM"  

Sted: AKS ROM 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

AKS rommet blir gjort om til et lekerom hvor vi 
har ulike aktiviteter. Det blir fortsatt butikklek, 
restaurantlek slik at vi kan telle mynter, veksle og 
leke sammen!  

Med fokus på telling, og øving på addisjon og 
subtraksjon kan de som ønsker være med i 
"monopolkroken" inne på AKS rommet.  


