
 

 

Halvårsplan for AKS/FURUA vår 2020 

Uke 2-4 

06.01- 24.01 

Uke 5-9 

27.01-28.02 

Uke 10-14 

02.03-03.04 

Uke 16-21 

15.04-20.05 

Uke 22-25 

25.05-19.06 

Vinter på Korsvoll I butikken og langs 
veien 

Oslo- byen vår Småkryp Sommer 

 Barna lærer å kle seg 

riktig etter årstiden 

 ADL: 

selvstendighetstrening, 

hvor barna kler av og på 

seg selv, legger vått tøy 

inn i tørkeskapet 

 Grovmotorikk: barna 

lærer å kontrollere 

kroppen på glatt føre, og 

hvordan man holder 

balansen 

 Barna tar del i ulike 

vinteraktiviteter både ute 

og inne; akebakken, gå 

tur i skogen, lek i 

skolegården, 

formingsaktiviteter, sang, 

bevegelse og dans knyttet 

til tema vinter. 

 Barna skal finne veien til 

matbutikkene i nærmiljøet 

 Barna skal skrive 

handleliste og finne frem 

de ulike varene i butikken 

 Vi skal snakke om 

kildesortering, pante 

flasker og bruke disse 

pengene når vi handler mat 

 Barna lærer om sunn og 

næringsrik mat og vi 

tilbereder måltidene 

sammen 

 Vi spiller Lotto og andre 

spill som er knyttet opp til 

tema mat 

 Elevene skal lære å bruke 

gangfelt når de krysser 

veien og holde seg på 

fortauet når de ferdes ved 

veien 

 Vi drar på turer i byen vår 

og kjører kollektivtransport 

og ser på flere kjente 

plasser og bygg i Oslo 

(rådhuset, slottet, 

sentralbanestasjonen, 

Akerbrygge og flere øyer i 

Oslofjorden 

 Sosialkompetanse; hvordan 

oppfører vi oss mot andre, 

vente på tur 

 Formingsaktiviteter knyttet 

til tema 

 Barna skal lære om hva 

som skjer av forandringer 

i naturen om våren 

 Lære navnet på noen 

blomster 

 Vi lærer om ulike insekter 

 Vi finner en maurtue i 

nærområdet og besøker 

denne, vi tar med ulike 

godbiter til mauren og 

observerer hva som skjer 

 Formingsaktiviteter 

knyttet til tema 

 Vi leser bøker og ser 

filmer om temaet 

 Barna lærer å kle seg 

riktig etter årstiden 

 ADL: 

selvstendighetstrening, 

hvor barna kler av og på 

seg selv og smører seg 

med solkrem 

 Vi går på turer i skogen 

og i nærmiljøet 

 Vi drar på båttur i 

Oslofjorden 

 Barna lærer om livet i 

havet 

 Vi drar på tur til Frysja og 

Sognsvann, vi lærer 

forskjell på saltvann og 

ferskvann 

 


