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LÆRINGSSTØTTENDE AKTIVITETER 

1. TRINN 

UTDANNINGSETATEN I OSLO KOMMUNE 

Periode 3 Uke 48 - 51 

PERIODENS TEMA: "TANKER OG TRO" 

 

 



"Tanker og tro" 

Denne perioden varer i 4 uker, fra uke 48-51. I denne perioden 

kommer vi til å fortsette å jobbe med relasjonsbygging, vennskap og 

konfliktløsning som står sentralt i alle periodene gjennom året. 

Dette er verdier som er viktige for at barna skal ha det bra på skolen, 

føle seg trygge på seg selv og andre rundt seg.  I denne perioden vil 

også medfølelse være i fokus både på skolen og AKS. Vi bruker 

ressurser fra LINK (livsmestring i norske klasserom) for å jobbe med 

temaet.  

På AKS blir det i denne perioden lagt vekt på aktiviteter som kan være med på å gi barna 

innblikk i høytider, skikker og fortellinger i religioner og livssyn. Vi kan tenke og samtale 

sammen om likheter og forskjeller i leveregler.  

Vi vil ta for oss følgende:  

Høytider: Hanukka og Jul - Aktiviteter her: juleverksteder, høytlesing fra fortellinger og 

tegne til fortelling.  

Skikkelser: St. Nicholas og Santa Lucia: Samtale om, fargelegge og synge  

 

Vinter: Lage snøkrystaller av papir, male, lage vinterbilder, leke ute i snøen, ake og  

ikke minst: Snakke om hvordan vi kler oss ute om vinteren fra topp til tå (ullundertøy, 

dress/ytterjakke/vinterbukse, lue, hals, votter/hansker).   

 

I denne perioden vil vi ha flere praktisk-estetiske aktiviteter hvor vi lager hemmeligheter som 

barna kan ta med seg hjem.   

 

AKTIVITETER I PERIODE 3 

HVER DAG: 

Utelek  

Ansvarlig: Alle voksne som jobber i 1. trinn  

Sted: Lekeplassen/skolegården  

Temaområde: Fysisk aktivitet/lek og sosial kompetanse 

Hver dag vil vi tilby utelek som aktivitet. Vi leker, graver, spiller ball, sykler og 

klatrer. Denne perioden håper vi også på snø slik at vi kan ake og base i snøen 



også. Vi er ute uansett vær, så husk godt med ytterklær og nok skiftetøy til 

kalde og våte dager.  

MANDAG 

"LEKEROM"  

Sted: AKS ROM 

Temaområde: Lek og sosial kompetanse 

Hver mandag vil AKS rommet bli gjort om til et lekerom hvor 
vi har ulike kroker med lekekjøkken, dukkekrok, bilbaner og 
bilder o.l. Tanken med lekerommet er å fremme rolleleken og 
på denne måten skape relasjoner og vennskap også på tvers av klassene. Det er 
også noe barna kjenner igjen fra barnehagen som vi håper kan være med på å 
skape trygghet.  

__________________________________________________________________ 

"SPILLKLUBBEN" 

Sted: Læringsrom 1 A  

Temaområde: Lek og sosial kompetanse  

I spillklubben kan barna spille alt fra sjakk med en medelev til Twister i en 
større gruppe. Vi har ulike spill som er både læringsstøttende og morsomme.  

Denne perioden vil vi ha fokus på å spille på lag og prøve forskjellige spill. I 

spillklubben får barna erfaring med å følge regler, vente på tur og samarbeide 

med hverandre.  

 

TIRSDAG 

BALLSPILL  

Sted: Gymsal venstre side 

Temaområde: 2: Fysisk aktivitet/lek og sosial kompetanse 

Vi prøver oss på ulike ballspill i gymsalen. Det vil fortsatt være hovedfokus på 

basket og innebandy, men vi prøver oss også på andre ballspill i samråd med 
barna.  

_________________________________________________________________ 



 

TURN OG HINDERLØYPE:  

Sted: Gymsal høyre side 

Temaområde: Fysisk aktivitet/ lek og sosial kompetanse 

Vi har turn og hinderløype på høyre side av gymsalen hvor barna får øve seg på 

ulike bevegelser innenfor turn som å slå hjul, stupe kråke og stå på hodet. Vi tar 

frem trampoline og tjukkas, tau og ringer til å slenge seg i. Vi lager også 

hinderløyper hvor grovmotorikk og kroppsbeherskelse er ferdigheter som vi får 

trent oss i.  

_________________________________________________________________ 

Uteleker (Ute) 

Sted: Skolegården  

Temaområde: Fysisk aktivitet/ lek og sosial kompetanse  

En voksen tar initiativ til kjente leker som blant annet "rødt lys", "hauk og due" og 

"bro bro brille" ute i kjernetiden. Målet er at både barn og voksne skal bli bedre 

kjent med lekene og at barna kan ta med seg disse videre i lek også uten voksne. 

 

Fargerom 

Sted: Læringsrom 1 C 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Fargerom har vært veldig populært i periode 1 og 2 og vi fortsetter derfor med 

dette. Barna får mulighet til å øve på finmotorikken, og fargelegging innenfor 

streker gir god trening opp mot skriveferdigheter. Barna får velge mellom et utvalg 

av tegninger og denne perioden vil vi ta utgangspunkt i motiver som passer til 

periodens tema. Det vil også være mulighet for å lage julekort. 

__________________________________________________________________  

 

 

 



 

 

ONSDAG 

FNS KOR!  

Påmeldingsaktivitet 

Ansvarlig: Elisabeth  

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet 
mot temaene vi jobber med i skolen.  

Koret er selvstendig drevet og starter kl.14.00-14.30 på onsdager og barna vil 

ha utelek etter korøvelse.    

__________________________________________________________________ 

PERLEVERDEN   

Sted: 1 B læringsrom 

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Her får barna velge ulike småprosjekter. Denne perioden skal vi lage perler på snor 
og bruke perlebrett med utgangspunkt i mønster. Vi vil perle forskjellig julepynt og 
ulike vintermotiver.    

_________________________________________________________________ 

DANSESAL:  

Ansvarlig: Pia  

Sted: Dansesal  

Temaområde: Fysisk aktivitet/ lek og sosial kompetanse  

 

Her får barna ved hjelp av ulike musikksjangre og bevegelser trent opp motorikken, 

lære ulike dansesteg, samtidig som det blir morsomme leker og 

dansekonkurranser. Pia er utdannet dansepedagog og har lang erfaring med å 

drive danseskole, i tillegg til å lede klasser. Hun vil derfor gi barna et spennende og 

lærerikt møte med dansens verden.  

____________________________________________________________ 



TORSDAG 

TURGRUPPE:  

Sted: Nærmiljøet   

Temaområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Vi flytter turgruppen til torsdager i denne perioden. Vi ønsker å fortsette å 

bruke nærmiljøet og la barna være med på å bestemme hvor turen skal gå. Vi 
besøker forskjellige lekeplasser og håper på aketurer frem mot jul.  

__________________________________________________________________ 

BYGGMESTER BOB OG PLASTELINA  

Sted: Læringsrom 1C og 1D  

Temaområde: Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

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.  

Vi varierer og tar også frem plastelina. Her kan barna lage både mennesker og 
dyr.  

BALLSPILL/FELLES LEKER   

Sted: Gymsal venstre side 

Temaområde: 2: Fysisk aktivitet/lek og sosial kompetanse 

Vi spiller ball sammen eller har fellesleker som blant annet harn, stiv heks og  
rødt/grønt lys.  

________________________________________________________________ 

FREDAG 

DET KREATIVE HJØRNET   

Sted: Kunst og håndverksrommet  

Temaområde: Kunst, kultur og kreativitet  

På det kreative hjørnet får barna utfolde seg kreativt. Denne 

perioden kommer vi til å bruke økten til å bli bedre 

kjent med ulike materialer og lage produkter som 



kan tas med hjem og gis bort i gave hvis barna ønsker dette.  Det kreative 

hjørnet har vi også på mandager i denne perioden.  

 

 

 

JUST DANCE SUPERSTARS       

Sted: Læringsrom 1 B 

Temaområde: Fysisk aktivitet og lek  

På just dance kan barna danse og synge med som stjernene. Vi skrur av lyset, 

rydder bort pulter og spiller just dance-videoer på projektoren hvor barn og 
voksne danser med.  

 

FNS LESELØVER 

Sted: Biblioteket på FNS  

Temaområde: lekser og fordypning  

Biblioteket har åpnet og det er populært å besøke. Vi går i en 

liten gruppe til biblioteket. På biblioteket får barna muligheten til å lese 

selvstendig, se i bøker sammen med andre eller være med på høytlesing. På 

biblioteket har vi fokus på å være rolig, bruke lav stemme og rydde opp etter 

oss.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


