FERNANDA NISSEN
AKTIVITETSSKOLE

LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER
1. TRINN
Periode 4. Uke 3 - 7
PERIODENS TEMA: "NORDEN"
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN

"NORDEN"
I tema "NORDEN" jobber vi fortsatt med relasjonsbygging, samarbeid, vennskap og trygghet.
Dette står sentralt i alle temaperiodene, aktiviteter og hverdag.
På AKS blir det i denne perioden lagt vekt på aktiviteter som kan være med på å gi barna et
innblikk i den samiske kulturen, samt fortellinger og eventyr fra Norden. Vi øver og repeterer
mye av det barna gjennomgår på skolen.
Vi tar utgangspunkt i skolens fagområder når vi lager innholdet til aktivitetene:
NORSK:
-Samtale om ulike dialekter
-Eventyr og fortellinger
-Gjengi tekstopplevelser i form av drama, tegning, maling, lek og sang
SAMFUNNSFAG OG ETIKK:
-Beskrive den tradisjonelle samiske kulturen.
-Samtale om bruk av kart og lese av enkel informasjon
MATTE:
-Kjenne igjen myntene 1, 5, 10, 20
-Si hele timer
-Si ukedagene i riktig rekkefølge
NATURFAG:
-Observere, samtale om endringer i naturen i løpet av året
ENGELSK:
Dyr
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AKTIVITETER I PERIODE 4
__________________________________________________________________
"LEKE- OG SPILLROM"
Sted: AKS ROM
Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek
AKS rommet blir gjort om til et lekerom hvor vi
har ulike kroker med lekekjøkken, dukkekrok,
bilbaner og biler. Denne perioden vil det her bli
fokus på butikk, restaurantlek slik at
vi kan telle mynter, veksle og leke
sammen!
Med fokus på telling kan de som
ønsker være med i "monopolkroken"
inne på AKS rommet.
__________________________________________________________________

FNS KOR!
Ansvarlig: Elisabeth
Sted: Kunnskapstrapp Fernanda Nissen skole.
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Denne perioden starter vi med faste grupper.
Det har blitt veldig populært og vi har mellom 20 – 30 barn hver mandag. Hør
gjerne med barnet ditt om dette er noe hun/han ønsker å være med på fast.
______________________________________________________________
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PERLEVERDEN
Sted: 1A læringsrom
En av de mest populære aktivitetene er
perleverden. Derfor har vi nå denne
aktiviteten tre ganger i uka! Vi perler på store
og små brett, etter mønster, og vi perler på
snor med bokstaver og fargekombinasjoner.
Vi skal perle flagg fra ulike land, troll, prinser og prinsesser fra ulike eventyr.
Kanskje også noen reinsdyr og samer?
______________________________________________________________
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
fargelegge ulike eventyr og fortellinger,
fargelegge det samiske flagget og bruke
fantasien fritt på blanke ark. Vi har også noen fargeleggingsark hvor vi øver på å
fargelegge innenfor streken.

________________________________________________________________
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BYGGMESTERNE
Målområde: Natur, teknikk og miljø
Sted: Læringsrom 1C og 1D
På byggmester Bob 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.
_________________________________________________________________
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 og
utforsket spennende hinderløyper!
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 læringsrom
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet
I det kreative hjørnet kan barna utfolde seg
kreativt gjennom tegning, maling, farger og
forming. I tillegg kommer vi denne perioden til
å bruke det kreative hjørnet til å dramatisere og gjenfortelle ulike eventyr og
fortellinger, eller bruke kroppen til å bevege oss etter musikk.
_________________________________________________________________
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AKTIVITETSHATTEN GYMSAL
Sted: Gymsal
Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek
På torsdager tar vi frem aktivitetshatten fylt med
morsomme leker og aktiviteter tilpasset gymsal.
Denne perioden blir det en vri på noen av lekene, for
eks: I stedet for "Haien kommer, så leker vi "Trollet kommer".

_________________________________________________________________
FNS LESELØVER
Sted: Biblioteket på FNS
Målområde 5: lekser og fordypning
Denne perioden leser vi ulike historier fra ulike eventyr og
fortellinger fra Norden. Det blir høytlesing og etterpå får
barna tegne og fargelegge med inspirasjon fra boka som ble
lest.
_________________________________________________________________
KAHOOT – "NORDEN"
Sted: I et læringsrom
Målområde 5: lekser og fordypning
Her får barna mulighet til å teste ut
kunnskapene fra temaet "NORDEN".
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!
_________________________________________________________________
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