1.

Til alle barn, foreldre og foresatte!
Denne våren vil vi tilby 4 kurs på 1. trinn og 4 kurs på 2. trinn:

1. trinn

2. trinn

Kreativt verksted
Fotballskole
Kokkekurs
Allidrett

Datakurs
Fotballskole
Allidrett
Kokkekurs

På Haugen Aktivitetsskole er vi så heldige å ha mange dyktige
ansatte. Kursene ovenfor belyser noen av kompetanseområdene
vi besitter og ønsker å lære videre til barna deres 😊 Kursene er
ment for å inspirer barna og øke motivasjonen for videre læring.
Hvem vet, kanskje vi har en fremtidig kokk eller dataingeniør blant
barna?

Påmeldingsfrist:
Mandag 25. februar 2019

Kursene starter i uke 11.

Kokkekurs for 1. og 2. trinn
Fra uke 11-19

Ansvar: Nazli (1. trinn) og Maryam (2. trinn)
Her skal vi smake på nye ting, lære hvor maten kommer
fra, hvordan den er dyrket og ikke minst hvorfor vi må
spise sunt. Rettene vi lager, spiser vi selv etterpå.
Kurset varer i ca. en time og 30 min. Barna blir delt i
grupper og hver gruppe får 3-4 ganger med kokkekurs. På
slutten av kurset vil alle få et hefte med oppskrifter slik at
de kan lage det de har lært hjemme sammen med dere!

1.trinn
Torsdag
14:15-15:45

2.trinn
Mandag
14:15-15:45

Fotballskole for 1. og 2. trinn
Fra uke 11-19

Ansvar: Jonathan (1.trinn), Salih (1.trinn) og Eleo (2.trinn)
Velkommen til fotballskole på AKS! Vi skal ha det gøy og
ikke minst trene og lære mer om fotball. Vi skal lære om
oppstilling, lære ulike triks og selvfølgelig spille kamper.
Lagånden skal stå høyt og vi skal spille som et lag.
Vi skal spille både trinnvis og på tvers av basene når vi
øver. Alle er hjertelig velkommen – både gutter og jenter!

1. og 2. trinn
Onsdag
14:00-15:30

Allidrett for 1. og 2. trinn
Fra uke 11-19

Ansvar: Elise (1.trinn) og Yahye (2.trinn)
Aktivitetsskolen Haugen tilbyr Idrettsskole for alle innmeldte
barn fra 1.-2.trinn. Det er barneveiledere i Aktivitetsskolen
som vil være instruktører, og aktivitetene vil forgå både
inne og ute. Barna vil få prøve seg innenfor ulike aktiviteter
som ballspill, friidrett og turn.
I vintermånedene satser
vi på ski og skøyter. Det
blir også satt av tid til lek
og moro som stikkball,
kanonball, hauk og due,
stiv heks etc.

1. trinn og 2. trinn
Torsdag
14.15 – 15:30

Kreativt verksted for 1. trinn
Fra uke 11-19

Ansvar: Ida T
Liker ditt barn å tegne, male, klippe, lime og skape?
Her får barna muligheten til å utforske sine kreative evner.
Fokuset på kurset er ikke å lage fine ting eller den fineste
tegningen. Barna skal få lov til å uttrykke seg som de vil akkurat slik de er, uten at noen skal dømme det som fint
eller stygt, bra eller dårlig.
De skal få lov til å utforske sin kreativitet
gjennom ulike kreative verktøy, som
maling, tegning og andre spennende
materialer. På dette kurset på barnet selv ta med en
gammel genser som kan søles på.
På grunn av kursets innhold er det ønskelig at barnet blir hentet når
kurstimen er ferdig. På den måten får barnet gjort seg ferdig med
kunstverket sitt 😊

1. trinn
Tirsdag
14.15 – 15:30

Datakurs for 2. trinn
Fra uke 11-19

Ansvar: Maryam
IKT har blitt en naturlig del av skolehverdagen, og det blir
etterhvert viktig å ha datakunnskaper for å prestere på
skolebenken. Barn har ofte god kompetanse på data,
men dette er gjerne innen spill, moro og surfing på nett.
På dette kurset skal barna få kjennskap til andre
programmer som Word og Paint. Barna vil lære å klippe
og lime inn bilder, bruke tastaturet på en helt annen måte
og mye annet gøy.

2. trinn
Tirsdag
14.00 – 15:15

Aktiviteter som ikke krever påmelding
Vi minner også om at barna kan velge å være med på baseaktiviteter som ikke
krever skriftlig påmelding. Aktivitetene tar utgangspunkt i skolen månedsplaner og
faglige mål. Vi har læringsstøttende aktiviteter som:

Matteleker
I disse aktivitetene har vi fokus på tall og ulike regnestrategier. De får øvd seg på
tallvenner, pluss, minus, gange, er lik og norske mynter. Eksempler på dette er
lekebutikk, mattebingo, masterchef, terningspill og «femmer’n».

Språkleker
Språket vårt er nøkkelen til å komme i kontakt med andre. Det er avgjørende for lek,
vennskap, samarbeid og læring. Vi på AKS leker med språket hver dag i form av
aktiviteter. Vi øver på bokstaver, staving og sammensetting av lyder og ord. Det kan
for eksempel være at vi leser eventyr og snakker om handlingen. Andre eksempler er
bokstavbingo, forming av ord med plastelina, sanger og regler, ordleker, «hangman»
på tavla, bildelotto og adjektivhistorier.

Fysisk aktivitet og lek
Barna sitter lenge stille på skolebenken og er ofte rastløse når AKS tar over. På AKS er
vi mye ute og har ulike fellesleker. Vi har også tilgang til gymsalen utenom kursene.
Her ønsker vi å legge til rette for at barna kan få løpe litt og utforske nye spennende
aktiviteter, både med og uten ball.

Natur, teknikk og miljø
Alle små barn elsker å lære. De er nysgjerrige og stiller spørsmål vi voksne gjerne ikke
tenker så mye over. Hvorfor har edderkoppen 8 bein? Hvorfor er sola gul? Med
aktiviteter innenfor målområdet natur, teknikk og miljø ønske vi å skape enda mer
nysgjerrighet blant barna. Det kan være i form av orientering, eksperimenter og
turdager.

Kunst, kultur og kreativitet
Vi vil ha stort fokus på kreativitet, fantasi og finmotorikk i kunst- og håndverksgrupper.
Barna kan velge hva de ønsker å lage innenfor det aktuelle temaet for uken.
Det er viktig at barnet ikke blir hentet midt i en aktivitet, la barnet fullføre det hun/han
har begynt med. Det er viktig at dere foreldre følger med på ukeplanen. Planene
sender vi per mail samt at de legges ut på hjemmesiden til Haugen Skole. Gi beskjed
på basen hvis dere ønsker å få ukeplanen tilsendt som ranselpost, så ordner vi det.

Vi ser frem til et spennende vårsemester og et godt samarbeid 😊

Med vennlig hilsen
Alle fra Haugen Aktivitetsskole

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: mandag 25.02.2019
OBS! Påmelding gjøres ved å sende mail eller levere svarslippen til AKS.

E-post: marthe1206@osloskolen.no
Dersom du har lyst til å være med på flere aktiviteter, rangerer du de i rekkefølgene
1, 2 og 3 (max 3 aktiviteter). Det er ikke sikkert du får vært med på alle aktivitetene
du ønsker, men vi skal prøve å få til at alle får førstevalget sitt.

Påmelding 1.trinn

Kryss for
påmelding

Kreativt verksted (tirsdag)
Fotballskole (onsdag)
Kokkekurs (torsdag)
Allidrett(torsdag)

Påmelding 2.trinn

Kryss for
påmelding

Kokkekurs (mandag)
Datakurs (tirsdag)
Fotballskole (onsdag)
Allidrett (torsdag)

NAVN:………………………………… TRINN:…………………
DATO:………………… UNDERSKRIFT FORESATTE:………………………

