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"MILJØAGENTENE"  

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

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

De neste ukene kommer vi på AKS og skole til å jobbe tett med å forsterke barnas 

kunnskaper rundt miljøet og planeten vår.  

Hva kan vi om resirkulering, plast og mikroplast, gjenvinning, forsøpling?  

Hva kan vi gjøre for å verne planeten vår?  

Aktivitetene for neste periode kommer til å ha fokus på nettopp disse temaene, i tillegg til at 
det blir en helt egen "FNS Miljøagentene!" gruppe for de som ønsker det med mulighet for å 
gå på tur i nærområdet noen ganger.  

Vi kommer også til å jobbe videre med noen av skolens læringsmål denne perioden.   

Matematikk:  

-Samle og sortere objekter i ulike kategorier og notere antall 

Språkfag:  

-Samtale om egne erfaringer knyttet til tema i leste tekster  

-Fortelle om egne opplevelser og erfaringer  

-Bruke noen engelske ord knyttet til nære omgivelser 

Naturfag:  

-Bruke observasjoner til å samtale om endringer i naturen i løpet av året   

Samfunnsfag og etikk: 

-Bærekraft  

 

 

I og med påsken havner midt i denne perioden bli det også en del påskeaktiviteter   
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AKTIVITETER I PERIODE 6 

__________________________________________________________________ 

FNS MILJØAGENTENE! – ONSDAGER OG TORSDAGER 

Sted: I læringsrom eller turer i nærområdet  

Målområde: Fysiskaktivitet og lek 

Denne perioden har vi en helt egen aktivitet med 

kun fokus på periodens tema. Her kommer vi til å 

ta opp viktige punkter som: Resirkulering, 

gjenvinning, mikroplast. Vi skal gå turer i skogen og 

i nærmiljøet, plukke søppel, lage vindmølle av 

papir og gjennomføre tegneoppgaver. 

__________________________________________________________________ 

AKTIVITETSHATTEN – UTE/INNE 

Sted: I et læringsrom eller ute 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Denne aktiviteten kan variere i innhold fra uke til uke! 
Aktivitetene tilpasses etter vær og kan være alt i fra 
morsomme leker ute, til å spille instrumenter på 
musikkrommet eller danse litt i dansesalen.  

__________________________________________________________________ 

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.  

______________________________________________________________ 
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PERLEVERDEN   

Sted: 1A læringsrom 

Perleverden skal denne perioden lage perler med 
mønster av dyr. Disse kan vi feste sikkerhetsnåler 
på, eller ringer, slik at vi kan feste på klær, 
ryggsekker og dermed bruke det vi lager!  

_______________________________________________________________ 

TEGNEKROKEN – UTE ELLER INNE 

Sted: 1C Læringsrom eller ute 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

I tegnekroken får alle utdelt en tegnebok. I denne 

perioden skal vi kun tegne og fargelegge i disse 

bøkene og ikke bruke unødvendig med papir. Vi 

kan samtale om hvor papir kommer fra og 

hvorfor det er viktig å ikke sløse. Denne er også 

enkel å ta med ut i skolegården. 

I tegnebøkene kan vi bruke fantasien, tegne uti 

fra noe vi har opplevd, noe vi ser, 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.  

_________________________________________________________________ 
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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, håndball, 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 - REDESIGN OG PÅSKE  

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet  

Sted: 1C  

Her får barna være med på å lage noe 

nytt av noe gammelt. Vi bruker ring 

som allerede finnes, som kanskje 

egentlig kastes, og lager noe helt 

annet med det. Kanskje noe i 

tekstiler, papirruller, eggekartonger og mye mer!  

Perioden kommer også midt i påsken og det blir 

derfor påskeverksteder med mange gøye 

aktiviteter!  

 

 

_________________________________________________________________ 
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GYMSAL TORSDAG  

Sted: Gymsal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Torsdagene har 1. trinn hele gymsalen 
tilgjengelig og er dermed 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.  

_________________________________________________________________ 

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 – "MILJØAGENTENE" 

Sted: I 1D  

Målområde 5: lekser og fordypning  

KAHOOT blir brukt som et verktøy til å kombinere skolens tema-baserte læring 

og underholdning på. Her får barna mulighet til å teste ut kunnskapene fra 

temaet.  

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!  

_________________________________________________________________ 
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"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.  

 


