
 

Aktivitetskatalog 

4. trinn 

Disen AKS uke 1-7, 2022 

  

Spillhjørnet | Mandager  

Kunsthagen | Mandager  

Fifaturnering - Høydepunkt | Tirsdager  

Livet på jorda | Tirsdager  

Lekeland | Onsdager  

Yoga | Torsdager  

Disen design | Torsdager  

Fredagskos - Høydepunkt | Fredager  



Informasjon om aktivitet 

Alle kurs, aktiviteter og helårstilbud på Disen AKS har tema innen Rammeplanens 

målområder; "Natur, miljø og bærekraftig utvikling", "Kunst, kultur og kreativitet", "Fysisk 

aktivitet" og "Mat og Helse".  

 

Aktivitetene tar utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen, læreplanene for skolen 

og Disen skoles sosiale læreplan. Aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som 

understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.  

 

Aktivitetene inngår som en del av Aktivitetsskolens tilbud og medfører ingen ekstra 

kostnader.  

Spillhjørnet 
Kunst, kultur og kreativitet.  

 

Her skal vi spille spennende brett- og kortspill. Målet er å øve på 

samarbeid og danne/styrke nye vennskap. Elevene skal oppleve 

mestringsfølelse og samhold.  

 

 

Hilsen Marvin 

Kunsthagen  
Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Velkommen til disens kunsthage! Vi skal brukte fantasien og lage 

spennende kunst av forskjellig materiale. 

Jeg forbereder kunst på forhånd og elevene gjenskaper kunsten helt 

selv. Det er også mulig å lage noe man selv ønsker. 

Kanskje en gave til noen du er glad i eller pynt? Jeg gleder meg! 

 

Hilsen Larisa 



Fifaturnering - Høydepunkt 
Kunst, kultur og kreativitet 

 

Her skal vi kose oss med et høydepunkt på AKS 4.trinn, nemlig 

PlayStation.  

Fifa har vært en favoritt for både jentene og guttene dette semesteret 
så denne gangen kjører vi en egen aktivitet. Velkommen! 

 
 

Hilsen 4.trinn 

 

 

 

 

Livet på jorda  
Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Her skal elevene få bli med på å lære om jorda og livet på jorda. 
Naturfaglige begreper (utvikle begrepsforståelse), Utforske jord 

(hvordan dannes jord, hvorfor trenger 

plantene og dyrene jord), Dyr og planter, Analysere klima og 

klimaendringer, naturvern-miljøvern-bærekraftig 

utvikling og mye mer. Velkommen! 
 

Hilsen Larisa 

 

Lekeland  

Fysisk aktivitet 

 

Her skal barna få kose seg og leke. Vi har ulike aktiviteter fra uke til uke, 

og aktivitetene avhenger av hva barna ønsker. 

Vi legger opp til ballspill (basketball, fotball og håndball), bygge slått, 

klatre og danse. Det blir også mulighet for frilek for  

de som måtte ønske. Velkommen! 
 

Hilsen 4.trinn 



Yoga 
Kunst, kultur og kreativitet. Fysisk aktivitet 

 

Hver torsdag skal barna få senke skuldrene, og teste ut kroppen sin. Det 

blir avslappende musikk med behagelig lysnivå og ro. 

Vi går nøye igjennom posisjonene og hva de står for. De skal også lære 

om historien bak yoga. Det blir lek, og elevene får etter hvert lede  

timen i en kortere periode. Velkommen! 

 

Hilsen Teuta 

Disen design 
Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Velkommen til en kreativ og magisk aktivitet. Design oppstår i møtet 

mellom vitenskap og kunst. 
Elevene skal lære om designprosessen. Vi skal bruke erfaring, 

kreativitet og fantasi til å utvikle ideer, planlegge, bygge og evaluere det 

endelige produktet (klær, pennaler, smykker, ryggsekker og mye mer. 

 

Hilsen Larisa 
 

Fredagskos 
Mat og helse. Kunst, kultur og kreativitet 

 

Denne aktiviteten har vært så populær så vi fortsetter. 

AKS serverer smaksprøver og vi ser på film. Barna får smake på 

forskjellig fra uke til uke.  

Vafler, jordbær med vanilje kesam, muffins, grønnsaker med dipp, 

popcorn, kjeks og sukkerfri saft. Vi lager de fleste rettene sukkerfri, og 

kjøper inn sukkerfrie produkter, men de kan også få servert en 

smaksprøve av noe som kan ha litt sukker i seg. 

 

Hilsen 4.trinn 
 


