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"Vi i Verden"  

Tema bygger videre på kunnskapen og verdiene fra "du og jeg og vi to", som vil si at 

relasjonsbygging, samarbeid, vennskap og trygghet også vil stå sentralt i våre aktiviteter og 

hverdag. Grensesetting, selvstendighetstrening og konfliktløsning blir jobbet mye med i 

skolen, noe vi bygger videre på i aktivitetsskolen. Derfor velger vi å øke muligheten for 

organisert lek gjennom vår nye aktivitet "aktivitetshatten". 

Barna blir bevisstgjort i større grad på hvordan språkbruk og kroppsspråk påvirker 

omgivelsene gjennom aktiviteter som dans, improvisasjon og organiserte leker i gymsalen, 

ute og inne. Det blir fokus på lekekompetanse hvor vi lærer og øver på nye og kjente leker 

som vi kan ta med videre i friminutt og frilek. 

"Vi i verden" handler også om kultur, barnas rettigheter, rettferdighet, verdier og følelser. Vi 

kommer til å bruke dette som tema i flere av aktivitetene gjennom organisert lek, fysisk 

aktivitet og praktisk-estetiske fag. Her får vi også mulighet til å trekke frem likheter, 

forskjeller og bidra til å skape en større bevisstgjøring rundt det å være en del av et 

flerkulturelt samfunn. FN-dagen står også sentralt i dette tema. 

I tillegg ønsker vi å gi barna et tilbud om å bli bedre kjent med skolens nærområder og 

observere naturen og hvordan denne forandrer seg i løpet av årstiden.  

 

AKTIVITETER I PERIODE 2 

 

"LEKEROM"  

Sted: AKS ROM 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Hver mandag og fredag 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.  

__________________________________________________________________ 
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FNS KOR!  

Ansvarlig: Elisabeth  

Sted: Kunnskapstrapp/musikkrom 

Starter opp 17. september. 

På koret lærer barna seg ulike barnesanger ofte rettet 

mot temaene vi jobber med i skolen.  

Målet med koret er å ha et fast skolekor som kan representere Fernanda 

Nissen skole. Vi har leid inn en profesjonell korist som kommer for å øve 

sammen med barna.  

I fjor var dette en veldig populær aktivitet hvor vi hadde nesten 30 påmeldte 

fra 1. trinn. Vi ønsker at de barna som har lyst til å prøve ut koret skal få lov til 

dette, og kommer derfor ikke til å ha bindende påmelding før etter nyttår.   

______________________________________________________________ 

 

 

PERLEVERDEN   

Sted: 1A læringsrom 

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Perleverden er svært populært, og vil derfor finne 
sted både på mandager og fredager. Her får de 
tildelt ulike småprosjekter. Denne perioden skal de 
lage perler på snor og bruke perlebrett med utgangspunkt i mønster. Med "vi i 
verden" bygger vi videre på tanken om samarbeid og hjelpe hverandre. Kanskje vi 
kan perle motiv fra andre land og kulturer?  

______________________________________________________________ 
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TURGRUPPE (14.00 – 16.00) 

Sted: Nærområdet 

Målområder: Fysiskaktivitet og lek - Natur, 
teknikk og miljø 

Hver tirsdag etter AKS måltidet er servert kan 
de som vil bli med på en liten tur i nærområdet. 
Vi kommer til å observere kjennetegn ved høsten og velge oss ut et tre som vi kan 
følge med på for å se endringene som skjer rundt oss. Vi plukker blader, lager 
"landart" og leker på lekeplasser i nærheten!  

_______________________________________________________________ 

AKTIVITETSHATTEN (Ute) 

Sted: Skolegården  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Inne i aktivitetshatten gjemmer det seg morsomme 

aktiviteter som barna skal gjennomføre sammen med 

en voksen 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!  

________________________________________________________________ 

 

BYGGMESTER BOB OG TEGNEKLUBB PÅ BASEN 

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.  

I tegneklubben får alle barna som 

deltar en egen tegneblokk med blanke 

ark som de kan fylle med inspirasjon fra 

"vi i verden" og egen fantasi!  

_________________________________________________________________ 
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BASKET OG INNEBANDY:  

Sted: Gymsal 

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Fremover blir det gymsal på onsdager for de som ønsker 
å bli bedre i Basket eller innebandy. Vi kommer til å dele salen med 2. trinn som 
også ønsker å lære mer om disse idrettene. Det er de ansatte her på FNS som skal 
ha øktene sitter på mye kompetanse innenfor disse idrettsgrenene og har trent 
barn i flere år.  

_________________________________________________________________ 

HIPHOP-MOVES (med Synne):   

Sted: Dansesal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

Her får barna være med på å lære seg noen enkle 

HIPHOP trinn og bevegelser. Det blir en leken og 

morsom økt hvor målet skal være å ha det gøy med musikk og rytme!  

__________________________________________________________________ 

 

 

DET KREATIVE HJØRNET   

Sted: 1B læringsrom 

Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet  

Det kreative hjørnet får barna utfolde seg kreativt. Denne 

perioden kommer vi til å bruke økten til å bli bedre 

kjent med ulike materialer. Vi kommer til å jobbe 

mye to og to hvor de skal hjelpe hverandre med å 

blande farger, tegne innenfor strekene og øve på navnene til utstyr og 

materialer. 

_________________________________________________________________ 
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AKTIVITETSHATTEN (Gymsal og dansesal) 

Sted: Gymsal og dansesal  

Målområde: 2: Fysiskaktivitet og lek  

På torsdager tar vi frem aktivitetshatten fylt med 
morsomme leker og aktiviteter tilpasset gymsal og 
dansesal. På denne måten er det enklere å variere i 
aktiviteter og lære barna nye leker!  

Kanskje vi også kan danse etter musikksjangre fra ulike kulturer og land!  

_________________________________________________________________ 

 

FNS LESELØVER  

Sted: Biblioteket på FNS  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Alle får muligheten til å besøke biblioteket vårt her på FNS. 

Biblioteket får de muligheten til å lese selvstendig, se i bøker 

sammen med andre eller være med på høytlesing. Denne 

perioden fordyper vi oss i "Vi i verden" og ser hva vi kan finne om tema her! 

_________________________________________________________________ 

 

 

KAHOOT – "Vi i verden" 

Sted: I et læringsrom  

Målområde 5: lekser og fordypning  

Hver fredag får barna mulighet til å teste 

ut kunnskapene fra temaet "vi i verden" 

KAHOOT er en applikasjon på I-pad, som 

vi bruker til å quize barna med. Det er en 

morsom måte å øve på begreper, bokstaver og andre ord. I tillegg deler vi oss 

inn i grupper og den gruppen som svarer riktig på kortest tid vinner!  

_________________________________________________________________ 
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