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AKTIVITETER I PERIODE 5 

 

__________________________________________________________________ 

 

FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabeth  

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet 

mot temaene vi jobber med i skolen.  

NB! 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 som 

dere må fylle ut og levere tilbake. 

________________________________________________________ 

 

DANSESAL:   

Sted: Dansesal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Her får barna ved hjelp av ulike musikksjangre og 

bevegelser trent opp motorikken, lære ulike danse steg, samtidig som det blir 

morsomme leker og dansekonkurranser.  

__________________________________________________________________ 

BIBLIOTEK  

Sted: Biblioteket på FNS  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Alle får muligheten til å besøke biblioteket vårt her på FNS 

hver tirsdag. På biblioteket får de muligheten til å lese 

selvstendig, se i bøker sammen med andre eller være med på 

høytlesing.  

_________________________________________________________________ 
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PERLEVERDEN   

Sted: 2C læringsrom 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Perleverden er svært populært, og vil derfor finne sted både på mandag, torsdag 
og fredag fremover. Her får barna perle fritt etter eget ønske, samtidig som vi 
oppmuntrer barna til å delta i mindre prosjekter rundt temaet "Norden".   

________________________________________________________________ 

 

FORMING 

Sted: 2B læringsrom 

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet  

Her vil barna få utforske ulike måte å utrykke seg på 
kunstnerisk.  Her vil vi la oss inspirere av temaet 
"universet", samt overordnede temaer som 
vennskap og samspill.  

_________________________________________________________________ 

 

BYGG, LEK og SPILL  

Målområde: Natur, teknikk og miljø 

Sted: AKS1 

Her får barna velge mellom ulike typer klosser å bygge 

med, blant annet Kappla-klosser, store myke klosser, 

plusspluss, LEGO og vanlige klosser og magnetklosser. Samtidig vil det bli 

mulighet for å spille ulike brettspill for de som ønsker det og vi har masse 

spennende leker som egner seg godt til rollelek. 

_________________________________________________________________ 
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JUST DANCE: 

Sted: 2B/2C- læringsrom 

Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek 

Just dance er en ettertraktet aktivitet hvor det er figurer på en skjerm som 

danser til sanger som er kjente for barna. Her er det om å gjøre å følge trinnene 

på skjermen.  

_________________________________________________________________ 

 

KAHOOT 

Sted: 2A- læringsrom 

Målområde 5: lekser og fordypning  

Kahoot er en digital quiz-plattform som er velegnet til bruk i opplæring og 

læring. Vi har erfart at det er fin måte å kombinere skolens tema-baserte læring 

og underholdning på.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


