
                        Periodeplan for 3. & 4. trinn. 

 

 Faste aktiviteter for 3. & 4. trinn i april, mai & juni 2018.                                                                                                                                Tlf: 22 68 82 68.  

                                                                                                                                                                                                                                       E-post: aks.lakkegata@osloskolen.no 

• Alle dager er det mulighet for frilek både ute og inne. 

• Vi har spisetid hver dag hvor elevene skal få oppleve rolige, hyggelige og sosiale omgivelser. 

• Det vil komme en ukeplan hver uke som sier mer om innholdet i vår aktiviteter, og annen relevant informasjon. 

• Bandverksted, spillklubb, journalistklubb, matlagingskurs, scratch, & animasjon er alle med på å støtte opp om skolens arbeid i fokusområdene regning, lesing & skriving.  

             Aktivitetene tar utgangspunkt i målene til læreplanen på de ulike trinnene og er læringsstøttende aktiviteter. 

Mandag: 

 

Tirsdag: 

 

Onsdag:  

Torsdag: 

Fredag: 

                                                                                    

- Formingsaktiviteter:                                       - Gym: 14:15 -15:00                                     - Turn/dans: 14:15 - 14:50 

  Elevene  får mulighet til                                    Elevene får mulighet til å være                   Her får man prøvd spennende og   

  å eksperimentere og bli kjent                          med på ulike fysiske aktiviteter,                  morsomme øvelser innenfor både  

  med ulike materialer, farger & former.          og være i aktivitet med andre.                   turn og dans. 

 

- Lakkegata skolekor:                                       - Spillklubb: 15:00 - 16:00 

  4. trinn øver kl. 14:15 - 15:00                          Vi spiller spill som støtter opp om skolens 

  3. trinn øver kl. 16:00 - 16:45                          arbeid med regning og lesing. 

                                                                                Vi bruker brettspill, Ipad, A-ball & smartboard. 

  

- Formingsaktiviteter:                                       - Forskerklubb: 15:00—16:00                                                                          - Sjakk: 14:15 - 15:00      

  Elevene får mulighet til                                      Elevene utforsker og blir kjent med ulike begreper,                                     Her kan eleven lære grunnleggende regler og   

  å eksperimentere og bli kjent                           teorier og mekanismer innenfor naturfag.                                                     strategier innenfor sjakk. Sjakk hjelper med å    

  med ulike materialer, farger & former.          Samtidig som de får øving i å lese og forstå tekster og oppskrifter.          utvikle den logiske og matematiske tankeevnen. 

 

- Matlagingskurs 3. trinn: 12:50 - 14:30       - Korps samspill:                                           - Journalistklubb: 15:00 - 16:00 

 Vi ønaker å pirre nysgjerrighet, dyrke             3. trinn kl. 14:15 - 15:00                              Vi lager avis der elevene får  

 kunnskap og øke matgleden hos barna.        4. trinn kl. 15:10 - 16:00                               mulighet til å fortelle om vår 

                                                                                                                                                         hverdag på L-AKS.  

                         

- Gym: 15:00 - 16:00                                          - Scratch 15:00 - 16:00                                                           - Bandverksted: 15:00 - 16:00 

Elevene får mulighet til å være                          Programmere egne spill, animasjoner og                            4. trinn får mulighet til å bli kjent med 

med på ulike fysiske aktiviteter,                        fortellinger. Elevene lærer kreativitet, systematisk           ulike instrumenter og sang. Samt at de får mulighet 

og være i aktivitet med andre.                           tenking og samarbeid.                                                             til å lære en felles sang sammen som en gruppe. 


