HALVÅRSPLAN for Ruseløkka AKS Vår 2018
Uke
Januar
Uke 1-3

Tema

Vinter

Skolestart:
02.01.18

Satsningsområde og beskrivelse

Kompetansemål

Satsingsområde:

Kompetansemål

Kunst, kultur og kreativitet
Natur, teknikk og miljø
Sosial kompetanse

•

Beskrivelse:
Disse ukene skal barna lære om vinterens spesielle kjennetegn.
De skal blant annet lære om vinterdyr, prosessen fra vann til is og
ulike teknikker for å lage vinterbilder. Vi skal også observere vær
og skyer.

Januar/Februar
Uke 4-5

•

Nysgjerrigper

Satsingsområde:

•

•

Kompetansemål

Natur, teknikk og miljø

•

Beskrivelse:

•

Disse ukene skal barna gjøre forskjellige eksperimenter ut fra
nysgjerrigper- metoden. Barna skal lære å eksperimentere, stille
spørsmål og finne svar på det de lurer på.

Februar
Uke 6-7
Tema uke 7: Alle
hjertes dag
«Valentine’s day».

Tegneserie-uke

Satsingsområde:

Leke og være med i aktiviteter i
variert miljø der sanser, motorikk og
koordinasjon blir utfordret.
Bruke observasjoner til å beskrive
kjennetegn ved årstidene.
Lage enkle gjenstander og former i
papir og tekstil gjennom å rive, klippe
og klippe i ulike materialer.
Kunne uttrykke egne opplevelser
gjennom tegning og maling.
Stille spørsmål, samtale, filosofere og
beskrive observasjoner fra forsøk.
Lage gjenstander som beveger seg ved
hjelp av vann eller luft, og
fortelle/samtale om det de har gjort og
bruke begrepene.

Kompetansemål

Kunst, kultur og kreativitet.

•

Beskrivelse:

•

Disse ukene skal barna fordype seg i tegneserier og typiske trekk
ved tegneserier. Barna skal lære om blant annet de mest kjente
tegneseriene, og hvordan man lager sin egen tegneserie. Det skal
de gjøre ved å skrive og lage illustrasjoner.
I temauken lager barna valentine’s kort.

•

Lage illustrasjoner i papir gjennom å
klippe, lime og rive.
Lytte etter, gjenfortelle, forklare og
reflektere over innholdet i muntlige
tekster.
Samhandle med andre gjennom
samtale og diskusjon.
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Februar
Uke 8

Vinterferie
heldagsåpent

AKS har heldagsåpent:

Kompetansemål

Mandag 19.02
Tirsdag 20.02
Onsdag 21.02
Torsdag 22.02
Fredag 23.02

Se eget program

Februar/Mars
Uke 9-10

Vår

Satsingsområde:
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og kreativitet

Kompetansemål
•
•

Beskrivelse:
Disse ukene skal barna lære om vårens spesielle kjennetegn. De
skal blant annet lære om insekter, fugler, trær og bli kjent med
det norske klimaet.

Mars
Uke 11-12

Påskeverksted

Satsingsområde:
Kunst, kultur og kreativitet
Sosial kompetanse

•
•

Kompetansemål
•
•

Beskrivelse:
Disse ukene skal vi ha påskeverksted. Vi skal blant annet lage
påskepynt og påskekort. Påskeverkstedet skal foregå på tvers av
basene.

Kunne gjenkjenne og beskrive noen
trær og dyrearter og sortere dem.
Samtale om været og hvordan klimaet
endrer seg.
Bruke observasjoner til å beskrive
kjennetegn ved årstidene.
Lage enkle gjenstander og former i
papir og tekstil gjennom å rive, klippe
og klippe i ulike materialer.

•

•

Lage enkle gjenstander og former i
papir gjennom å rive, klippe og lime.
Vise evnen til samhandling i ulike
aktiviteter.
Kunne uttrykke egne opplevelser
gjennom tegning og maling.
Visualisere og formidle eget uttrykk
ved hjelp av ulike teknikker og
materialer.
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Mars
Uke 13

PÅSKEFERIE
Se eget program

AKS har heldagsåpent:
Mandag 26.03
Tirsdag 27.03
Onsdag 28.03
AKS holder stengt fra torsdag 29.03 t.o.m. mandag
02.04.

April
Uke 14-15

Kroppen vår

Første skoledag
etter påskeferien
03.04.18

April
Uke 16-17

Satsingsområde:
Kunst, kultur og kreativitet
Sosial kompetanse
Natur, teknikk og miljø
Fysisk aktivitet og lek

Kompetansemål
•
•
•

Beskrivelse:
Barna skal tegne omriss av en kropp, og tegne inn organer. Vi
bygger stående legomenn, har quiz om kroppen, og utfordrer
sansene våre. I fysisk aktivitet og lek vil barna ha hinderløype og
stafett.

Jorda vår

Satsingsområde:

•

Kompetansemål

Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og kreativitet

•

Beskrivelse:

•

Barna skal se på en modell av jorda, og lære om hvordan jorda
beveger seg. Vi reflekterer rundt; «Hvorfor blir det dag og natt?»,
«Hvorfor blir det sommer/vinter?».Videre skal barna lære om
verdensrommet, solsystemet og planetene våre.

Beskrive hovedtrekk hvordan
menneskekroppen er bygd opp.
Beskrive funksjonen til noen ytre og
indre organer.
Beskrive og samtale om sansene og
bruke dem bevisst ved aktiviteter ute
og inne.
Bruke grunnleggende bevegelser i
varierte miljø og i tilrettelagte
aktiviteter.

•

Beskrive hvordan jorda, månen og
solen beveger seg i forhold til
hverandre.
Observere og beskrive årstidene,
døgn, og ulike månefaser.
Gjenkjenne noen stjernebilder, og
rekkefølgen på planetene våre.
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Mai
Uke 18-19

Kjæledyr

Skolefri/AKS
stengt:
01. mai
10. mai

Satsingsområde:
Kunst, kultur og kreativitet
Sosial kompetanse
Natur, teknikk og miljø

Beskrivelse:
Disse ukene skal barna bli kjent med hva dyrene betyr for oss
mennesker. De skal også lære om våre vanligste kjæledyr. Barna
skal få muligheten til å lage/male/tegne sitt eget kjæledyr.

Kompetansemål
•

Fortelle om dyr og samtale om hva god
dyrevelferd er.

•

Lage og forme gjenstander med papir
og tekstil gjennom å rive, klippe og
klippe i ulike materialer.
Samhandle med andre gjennom
samtale og diskusjon.

•

AKS
Heldagsåpent:
11.mai
(Se eget program)

Mai
Uke 20-21

Sommer

Skolefri/AKS
stengt:
17. mai
21. mai

Satsingsområde:
Kunst, kultur og kreativitet
Fysisk aktivitet og lek
Sosial kompetanse

Kompetansemål
•
•
•

Beskrivelse:

Temauke i uke 20:
«17. maiGrunnlovsdagen»

Disse ukene skal vi lære om sommerens spesielle kjennetegn.
Barna skal lære om våre typiske sommertegn som blant annet
trær, blomster og innsekter. Barna skal også lage sommerbilder. I
temauken lærer barna om hvorfor vi feirer grunnloven. Videre
lager barna pynt til 17. mai.

•
•

Lage enkle utstillinger av eget arbeid.
Bruke observasjoner til å beskrive
kjennetegn ved årstiden.
Samhandle med andre gjennom lek og
aktiviteter.
Kunne uttrykke egne opplevelser
gjennom tegning og maling.
Lage enkle gjenstander og former i
papir gjennom å rive, klippe og lime.
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Mai/Juni
Uke 22-23

Dans og bevegelse

Satsingsområde:
Fysisk aktivitet og lek
Kunst, kultur og kreativitet
Sosial kompetanse

Kompetansemål
•

•

Beskrivelse:

Sommerfest
på AKS:
Torsdag 7.
juni

Juni
Uke 24-25

Idrettsuke

Satsingsområde:
Fysisk aktivitet og lek
Sosial kompetanse

•
•

•

•

Beskrivelse:
Disse ukene har vi organisert lek og varierte aktiviteter ute og i
gymsalen, som f.eks. stafett, hinderløype, ballspill og friidrett.

SommerferieHeldagsåpent

AKS har heldagsåpent:
Fredag 22.06

AKS er stengt i
hele juli.

Mandag 25.06

AKS åpner etter
sommerferie:
01. august
(Se eget program)

Onsdag 27.06

Tirsdag 26.06

Torsdag 28.06

Se eget program

Fredag 29.06

Lage enkle former i papir gjennom å rive,
klippe og lime.

Kompetansemål

•

Siste skoledag:
21. juni

Juni
Uke 26

Disse ukene har vi fokus på å være i bevegelse, utfolde seg og ha det
gøy med aktiviteter som stimulerer kroppen. Aktivitetene foregår
inne og ute. Vi har fokus på å styrke barnas opplevelser innen
musikk og dans i samspill med andre. Samtidig får barna muligheten
til å planlegge og forberede seg til sommerfest på AKS. Vi lager
også plakater, vimpler o.l. til sommerfesten.

Utforske, leke og uttrykke seg
gjennom bevegelser til ulike rytmer
og musikk.
Leke og være med i aktiviteter i et
variert miljø der sanser, motorikk og
koordinasjon blir utfordret.
Samarbeide med andre i ulike
aktiviteter.
Delta i framføring av sang, samspill
og dans.

•

Bruke grunnleggende bevegelser og
vise evne til samhandling i aktiviteter.
Være med på aktiviteter som utfordrer
hele sanseapparatet og
koordinasjonen.
Bruke ball i leker og noen ballspill.

