Oslo kommune
Utdanningsetaten
Aktivitet

Løren skole
Ukedag og tidspunkt

Målområde

Uke 35
Kunst med
SARA
K&H- rommet I bygg D

Mandag, Kl.14:30_15:30
1A_ 27.08.18__24.09.18
1B_03.09.18__01.10.18
1C_10.09.18__08.10.18
1D_17.09.18__15.09.18

Vi lager ting til skolesekken og hjemme
Vi utfordrer fantasien gjennom arbeidet med ulike
typer materiale som stoff, papp, maling, treblader og
gjenvunnent materiale. Vi vil ha større prosjekter, der
vi lager ting som kan passe i hjemmet eller
skolesekken
Vi trener fin motorikk.
Kunst, kultur og kreativitet

Fagdans med
Jorrece
I Klasserommene

Tirsdag, Kl. 14.30-15.30

Allidrett med
Anis
På Løren banen

Onsdag, Kl. 14.30-15.30

Ballet oppstart uke36
med Dansepedagog
Miguel
I Gymsalen

Torsdag,
Kl. 15:30_16:15

Lek med Tall og
Bokstav med
EMMA
I Klasserommene

Torsdag, Kl. 14.30-15.30

Lek med Bokstaver og Tall

1D_30.08.18__27.09.18
1A_06.09.18__04.10.18
1B_13.09.18__11.10.18
1C_20.09.18__18.10.18

Vi lærer bokstaver og tall, prøver å telle ting og lage
små ord gjennom lek ( Plastelina, naturen og skole
materialer).
Fokuset vårt skal være på ukas bokstaver og tall.
Lekser og fordypning

IKT med
SARA
I Klasserommene

Fredag, Kl. 14.30-15.00

Småkokker med
Madiha
på skolekjøkkenet

Fredag, Kl. 13:45:15:00
1A_31.08.18__28.09.18
1B_07-09.18__05.10.18
1C_14.09.18__12.10.18

1B_28.08.18__25.09.18
1C_04.09.18_-02.10.18
1D_11.09.18__09.10.18
1A_18.09.18__16.10.18

1C_29.08.18__26.09.18
1D_05.09.18__03.10.18
1A_12.09.18__10.10.18
1B_19.09.18__17.10.18

1B_31.08.18__28.09.18
1C_07.09.18__05.10.18
1D_14.09.18__12.10.18
1A_21.09.18__19.10.18

Utdanningsetaten
Løren skole

Dans og lek
Vi øver på å lage ukens bokstaver og tall med kroppen vår gjennom dans og
rytmer.
Vi leker danseleken og andre musikkinspirerte
leker mens barna øver på å forme tall og bokstaver
med kroppen sin.
Vi øver bokstavlyd og form
Fysisk aktivitet og lek.
Allidrett/lek
Dette er en aktivitet for de som ønsker å aktivisere
seg i forskjellige typer idrett og leker. Tema for økten
vil være forskjellig for hver gang. Vi vil lage
hinderløyper, leke forskjellige typer har`n, spille stikkball, slåball og
badminton og mye annet morsomt. Vi skal være aktive ute i hele høst.
Vi øver på samarbeid og samspill.
Fysisk aktivitet og lek
Ballett
Ballettinspirert barnedans sammen med base 2.
Den dyktige instruktøren Miguel vil trekke inn mye lek og ulike metoder for å få
dansen til å bli spennende, nysgjerrig og morsom. Her vil det være disiplin og
tydelige beskjeder, noe som må til for at alle skal lære og ha det gøy.

Læring gjennom data eller I-Pad
Vi tar noen bilder som vi kan printe ut og pynte basen
med. Gjennom aktivitets periode barna skal lære mye
om årstiden høst (hvordan trærne har forandret seg
løpet av perioden) via å ta bilder. Vi vil også skrive og
tegne til for å forstå utviklingen.
Fokus vil være digitale ferdigheter
Småkokker
Barna måler opp, kutter opp og tilbereder ingredienser de skal bruke for å
lage mat. Gjennom å lage mat barna kan lære om tid, hygiener, Kjøkken
redskaper, navnene til ingredienser, vekt og ikke minst samarbeidet som
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team.
Vi vil ha hovedfokus på målenhetene.
Mat og helse
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