Aktivitetstilbud for
Korsvoll AKS

Velkommen til andre trinn på Korsvoll Aktivitetsskole. Basen heter Trollhulen.
Vi tilbyr et fint og bredt kurstilbud her på Trollhulen. Kursene er gratis og er i AKStiden. De dagene ditt barn er på kurs, er det viktig at dere ikke henter før kurset er
ferdig. Kursene har forskjellige tidspunkter så det er viktig å følge med på ukeplan
som blir sendt i skoleportalen. Det er viktig at dere snakker med barna om hva de
ønsker å være med på slik at de er med på de kursene de ønsker selv eller melder
seg på selv. Viser det seg at barna ikke trives på kurset så sier vi ifra til dere. Vi ser
frem imot et innholdsrikt år med mange aktiviteter.
Vi håper dere finner noe som barna har lyst til å være med på!

ALLIDRETT(Gymsal/ute)

Målområde: Fysisk aktivitet og lek
Bruke grunnleggende bevegelser i variert miljø og i tilrettelagte aktiviteter.
Være med i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og koordinasjonen.
Bruker ball i leker og ballspill (stikkball, håndball, fotball og basketball).
Vise evnen til samhandling i ulike aktiviteter.
Barna tilbys og oppfordres til å delta. De voksne redegjør for hva vi skal gjøre i
gymsalen og for selve aktiviteten og hvilke apparater man skal bruke.
Aktivitetene er varierte slik at barna skal få en innføring i ulike former for fysisk
aktivitet, men også for at alle barna skal finne en aktivitet som de trives med.
Vi arbeider for at barna skal oppleve gleden ved å mestre aktivitetene.
Fysisk aktivitet er en god måte for samhold mellom barna på kryss av klassene.
Det øker også forståelsen for at vi alle er forskjellig og at det er det som gjør at vi
fungerer bra sammen. Her vil barna få en liten smakebit av forskjellige idretter.

Når: Mandag, torsdag og fredag klokken: 15.00 - 16.00
Hvor: Gymsal
Kursansvarlig: Karoline, Sigurd og Egzon

SYKURS

Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Vi tilbyr et kurs i grunnleggende syferdigheter. Barna får øving i bruk av nål og tråd,
klipping av mønster og bruk av materiale. Det blir sydd små figurer i diverse
vanskelighetsgrader.

Når: Mandag klokken: 15.00 – 16.15
Påmelding kreves:- Max 12 barn
Kursansvarlig: Greta

FOTBALLSKOLE

Målområde: Natur, teknikk og miljø
Stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i
naturen. Bruke sansene til å utforske verden i nær miljø. Gjenkjenne og beskrive
noen plante- og dyrearter og studere maurtua. Beskrive noen viktige kjennetegn ved
de fire årstidene ved å observere naturen. Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og
fortelle om det.
Naturfagsgruppen er delvis styrt av årstidene. Det vil si at vi i større grad er inne på
vinteren og ute på sommeren. Barna skal sammen hjelpe hverandre og bidra til økt
læring og motivasjon. I vårt arbeid med naturfag benytter vi oss i stor grad av
nysgjerrigpermetoden. Dette er en arbeidsmetode som går ut på at barna finner noe
de synes er spennende og lurer på.

Når: Tirsdag klokken: 15.00 – 16.15
Påmelding kreves
Kursansvarlig: Egzon og Karoline

MATLAGING

Målområde: Mat og helse
Barna får et tidlig møte med skolens skolekjøkken, hvor de i grupper lager
enkle og næringsrike matretter. Her får de kunnskap om matlaging, råvarer,
kjøkkenrutiner, hygiene og sosialt samspill under matlaging. Dette er en
sosial aktivitet hvor man lærer å arbeide sammen om et smakfullt resultat,
hvordan man skal ta hensyn til andre ved bruk av redskaper samt dekking av
bord. Barna spiser det de har vært med på å lage og hjelper til med rydding
og oppvask etter endt måltid.

Kursansvarlig: Lisa
Når: Torsdager kl 13.30 – 15.30
Påmelding kreves: max. 12 barn

TURDAG

Målområde: Natur, teknikk og miljø
Vi har fast turdag hver onsdag. Vi bruker det flotte nærområdet vårt til å
utforske naturen, leke og tilegne oss kunnskap om de forskjellige habitater,
fauna og dyreliv. Barna får utfolde seg i lek og bruke fantasien. Vi tilegner oss
kunnskap om miljøet og hvordan vi må ivareta natur og omgivelser.

Når: Onsdag
Hvor: Nærområdet

LEKSETID

Målområde: Lekser og fordypning
Barna får tilbudet om et stille sted hvor de kan gjøre leksene til dagen
etterpå. Det er alltid en ansvarlig voksen til stede som sørger for en god
arbeidsstund og tilbyr en hjelpene hånd. Barna skal kunne jobbe selvstendig
og foreldre skal kvalitetssjekke arbeidet.

Kursansvarlig: Johanne
Når: Tirsdager og torsdager
Hvor: Klasserom

PEDAGOGSIKE
SPILL OG TEGNING

Målområde: Kunst, Kultur og Kreativitet
-

Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter

-

Utrykke egne opplevelse gjennom tegning

-

Øve på tall og bokstaver

-

Lære regler og lære å følge regler (Sosial kompetanse)

-

Vi ser også at spill er en veldig god måte å stimulere til læring.

-

Konstruere figurer med PlusPlus og Kapla.

Når: Hver dag
Hvor: Trollhulen, Legorom, Klasserom

