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Oversikt over kurs og aktiviteter for periode

2 på REA

PERIODE 2



Allidrett
 

På allidrett gjør vi forskjellige aktiviteter, leker

og idretter. Fokuset er at alle skal kunne være

med, og at alle skal ha det gøy!

Vi er opptatt av inkludering og at alle har en

fin opplevelse av øktene på allidrett. Vi har

derfor mye fokus på fair-play og lærer

mye om hva det er og hvordan dette skal

overholdes i øktene.

 

Allidrett er hver onsdag i gymsalen og ledes av

Eirik på 1.trinn.

*Krever påmelding

 

 



Lesehulen
 

På lesehulen skal vi lese bøker, bli lest for,

skrive morsomme tekster og lage tegninger til

tekstene vi skriver. Vi skal også ha

morsomme språk- og samarbeidsleker.

Dette skal være et morsomt og lekpreget kurs,

der målet er å øve på språk, ord og

ordbegreper. Kurset foregår på biblioteket.

 

Kurset er på tirsdager og ledes av Ousman på

1.trinn.

*Krever påmelding

 



kunst og kreativitet
 

På kurset kunst og kreativitet ønsker vi å

introdusere barna for nye og interessante

måter å tilnærme seg kunst på. Målet

er å la barna prøve seg frem med ulike

teknikker og verktøy. Et annet element ved

kurset er å skape et sted hvor barna kan sette

seg ned, tegne, male og snakke sammen etter

skolen.

 

Kurset holdes av Fredrik på 2.trinn på

torsdager.

*Krever påmelding

 



forming
 

 

 

Baseaktiviteter
 

Ukeplanen for periode 2 er utarbeidet på

bakgrunn av aktiviteter barna ønsker å gjøre

mer av.

 

Baseaktivitetene foregår enten på basen eller i

rom i nærheten av basen. Barna kan selv melde

seg på det de har lyst til den aktuelle dagen.

Dette er ikke aktiviteter som krever en

påmelding fra dere foresatte.

 

De fleste basektivitetene er læringsstøttende,

som betyr at de er gjenspeiler temaer som

skolen jobber med, og/eller fokuserer på

grunnleggende ferdigheter. Aktivitetene er

preget av lek og moro og skal bidra til mestring

og motivasjon hos barna. På de neste sidene

er noen av de daglige aktivitetene vi tilbyr

presentert.

 

Vi har også alltid tilbud om ikke-organisert

aktivitet (frilek).
 



forming
 

 

 

forming
Formingsaktivitetene er organiserte aktiviteter

hvor barna får lage ulike malerier, bilder,

figurer og andre produkter i ulike materialer.

Produktene kan henges opp på basen eller 

 barna kan ta det med seg hjem.

Formingsaktivitetene henger tett sammen med

skolens temaer. Formingsaktivitetene er

populære og tilbys tre ganger i uken.

 



forming
 

 

 

Bingo
 

Bingo har blitt en svært populær aktivitet hos

barna, som vi nå vil tilby som fast aktivitet på

onsdager. Ukens bingo vil ha et tema som

gjenspeiles i skolens arbeid eller

årstider/høytider o.l. Bingoer vi tidligere har

blant annet handlet om tall, vær, halloween og

bokstaver.

 



forming
 

 

 

spillbonanza
 

På mandager tilbyr vi spill som aktivitet. Her

kan barna velge mellom flere ulike spill som

uno, kortspill, alias, villkatten o.l. Gjennom spill

får barna mulighet til å utvikle matematiske og

muntlige ferdigheter, samt lære å samarbeide

på en morsom og lekepreget måte. 

 



forming
 

 

 

BIBLIOTEKET
 

To ganger i uka tar vi turen til biblioteket. Vi

har en rolig og hyggelig stund hvor barna kan

utforske biblioteket og alle bøkene som finnes

der!

 


