LOKAL PLAN FOR AKTIVITETSSKOLEN DISEN
2016/2017
Med utgangspunkt i Oslo Kommune Rammeplan for Aktivitetsskolen

Skoleår 2016/2017

Mat og helse
Mål for aktiviteten etter rammeplanen: Aktivitetsskolen skal legge til rette for at måltidet fungerer som
en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter.

Aktivitet

Innhold og
Læringsmål

Varighet

Juniorkokkene

Elevene tilbereder mat med
råvarer tilgjengelig
for sesongen. Elevene får tildelt
en ny oppskrift hver gang.

Hele året

Læringsmål: Økte
matkunnskaper, utvikling av
matematiske ferdigheter ved
måling av mengder, enheter,
temperatur og tid. Utvikling av
språk og leseforståelse samt
bedring av samarbeidsevner.

Kunst, kultur og kreativitet
Mål for aktiviteten etter rammeplanen: Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og
kultur og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk.

Aktivitet

Innhold og Læringsmål

Varighet

Dans

Elevene danser til en enkel
koreografi. De får brukt
kroppen rytmisk, og trener
samarbeid og koordinasjon.

Hele året

Fellesforming, 1.-4. trinn
Forming

Spillgrupper
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Læringsmål: Bedre
kroppsbeherskelse, utvikling av
koordinasjon, tålmodighet og
konsentrasjon. Samt økt
rytmefølelse ved hjelp av
telling.
Fellesforming er en felles
aktivitet for 1.-4. trinn. Elevene
jobber med ulike
formingsteknikker knyttet tett
opp til skolens årsplan. De får
arbeide med håndsøm og lage
smykker, perlevev etc.
Læringsmål: Utvikling av
finmotorikk, språk,
samarbeidsevner og
matematiske evner.
Elevene spiller læringsstøttende
og læringsnyttige brettspill,

Juniorregisørene

som sjakk, Yatzy, Junior Geni
og Alias.
Læringsmål: Å utvikle
samarbeidsevner,
konsentrasjon, finmotorikk,
tallforståelse og å få økt
kunnskap om spilleregler.
Elevene får utvikle sine
kreative evner og digitale
ferdigheter når de lager sin
egen film.
Læringsmål: Utvikling av
digitale ferdigheter, språk,
lesing og sosiale kompetanse.

Leksearbeid og fordypning
Mål for aktiviteten etter rammeplanen: Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig
utvikling og progresjon.

Aktivitet

Innhold og Læringsmål

Varighet

Quiz

Quiz er en form for
spørrekonkurranse som lenkes
opp mot fagene og temaer
skolen arbeider med.
Aktiviteten kan gjennomføres
både inne og ute.
Læringsmål: Quiz utvikler
elevens språk og tekstkompetanse i norskfaget.
Det er satt av et klasserom med
assistent to ganger i uken, hvor
barna kan gjøre lekser under
rolige og konsentrerte forhold.

Hele året

Leksearbeid

Hele året

Fysisk aktivitet og lek
Mål for aktiviteten etter rammeplanen: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle
sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap

Aktivitet

Innhold og læringsmål

Varighet

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet viser elevene et
stort spekter av idretter og
leker. Hvert trinn har tilpassede
opplegg for elevene. Fysisk
aktivitet foregår inne og ute.
Læringsmål: Økt tålmodighet,
respekt, disiplin. Bedre
matematikk- og norsk/språkkunnskaper.

Hele året
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Drama

Klatring

Elevene blir kjent med det å
kunne ta på seg en rolle og
spille en karakter. Gjennom
forskjellige øvelser og leker
lærer vi å bli kjent med det å
være skuespiller. Vi kommer
også til å jobbe med å sette opp
et teaterstykke som vil bli
fremført på festivalene vi har i
vinterhalvåret og
sommerhalvåret.
Læringsmål: Økt tale-,
diksjon- og leseferdigheter.
Bedre kunnskaper innen
bevegelse, sang og dans.
I klatring får elevene bruke sin
grovmotorikk og utvikle sin
kroppsbeherskelse og
konsentrasjon.
Læringsmål:
Økt konsentrasjonsevne,
bevegelighet og selvtillit.

Natur, teknikk og miljø
Mål for aktiviteten etter rammeplanen: Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet
for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk samt oppøve en økt
miljøbevissthet.

Aktivitet

Innhold og læringsmål

Varighet

Miljøforskerne

Aktiviteten er for barn som er
nysgjerrige på natur, liker å
eksperimentere, er opptatt av
ting som lever og vokser i
naturen, samt hvordan
naturfenomener henger
sammen. Aktiviteten
gjennomføres både inne og ute.
Læringsmål: Å fremme
matematiske og naturfaglige
ferdigheter.

Hele året

Friluftsliv

Tur i nærmiljøet. Elevene blir
kjent med skog og mark. Fysisk
aktivitet i naturen med
aktiviteter som hinderløype,
bålvitenskap, naturstier,
rebusløp og lek med naturens
materialer.
Læringsmål: Økt
matematikkforståelse og
naturfaglige kunnskaper.

Hele året / ved ferieklubber.
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