
Kurs vinteren 2019/2020 

 

Påmeldingsaktiviteter: 

 

Perleklubben er et sted hvor barna får mulighet til å utfolde sine kreative evner. Her skal vi ha 

det gøy med tegning, form, farge, perler, smykker, mønster. Vi skal øve på å bruke fantasien som 

bidrar til nysgjerrighet og skaperglede. Barna får mulighet til å skape sine egne kunst- og 

kunstuttrykk.  

 

Nysgjerrigper skal barna få lov til å gjøre forsøk og utforske de tingene de lurer på. 

De skal få lov å utforske det de selv lurer på mens vi også har et felles gruppeprosjekt som går 

over 10 uker. Det jobbes to uker med hvert punkt. Den tiende uken presenteres det de har 

forsket på til resten av trinnet.  

Punktene vi jobber ut ifra er: 

1. Dette lurer jeg/vi på 

2. Hvorfor er det slik? 

3. Legger en plan  

4. Henter/finner opplysninger 

5. Dette har vi/jeg funnet ut   

6. Forteller/presenterer dette til andre 

Ønsker å aktivisere nysgjerrigheten i oss 

 

Dans  

Her skal vi bevege oss, leke, koordinere og lære om kroppsbeherskelse. Vi skal danse forskjellige 

stilarter som jazz, ballett, moderne men med hovedfokus på jazz.  

 

Innebandy  

Dette blir et kurs med øvelser og kamper. Her vil vi prøve å få spilt kamper mot skolene i 

nærområdet – En av grunnen for at vi gjør det er for å skape relasjon med andre barn i 

nærområdet. 

 

Skøyter: Vi har fått et samarbeid med ishallen til Hasle Løren. Vi vil tilby skøyter hver fredag fra 

14.45 til 15.45. Her må barna ha eget utstyr for å delta. 

 



 

REA- TV - er et kurs der vi vil jobbe med å lage små reportasjer og snutter av hverdagen på 

aktivitetsskolen ved Refstad skole. Her vil barna få mulighet til å jobbe bak kamera i vårt eget lille 

produksjonsselskap. Kurset vil gi barna en innføring i det å jobbe med kamera, lyd iMovie samt 

det vil være et fokus på å jobbe sammen om et ferdig produkt. 

 

Fantasy Premier League er et virtuelt fantasyspill, og er det offisielle fantasyspillet for Premier 

League. Vi fortsetter denne ut hele året dvs. at de som er meldt på fortsetter på kurset. 

I korte trekk går spillet ut på å være manager for et Premier League-lag. Dette utføres ved å 

sette opp sin egen tropp på 15 spillere for et angitt budsjett. Deretter velger man for hver enkelt 

Premier League-runde 11 spillere som skal spille. Poengsystemet er bygget på virkeligheten, i 

praksis betyr det at man får poeng på spillere avhengig av hvordan spillerne gjør det i 

virkeligheten den aktuelle Premier League-runden.  

Spillet er et av de største fotball-fantasy-spillene i verden, med over 5 800 000 brukere. 

Når vi tilbyr dette på REA, så oppretter vi en lukket liga for barna som melder seg på dette. Vi 

registrerer barnet ved å bruke barnets skolemailadresse. Vi skriver ikke det fulle navnet til barnet.   

Vi har gjennomført dette tidligere på 4.trinnet i sesongen 17/18, der vi hadde 16 barn på 

daværende 4.trinn som deltok. Vinneren fikk valgfri fotballdrakt.   

På REA har vi en fast dag hvor gruppen samles i et klasserom, der de får satt opp laget sitt før 

den kommende helgens kamper begynner. Vi ønsker derfor at barna ikke fikser på laget hjemme, 

men at de gjør det sammen her. Hvis de fikser på laget hjemme, vil det ikke være nødvendig for 

de å møte opp på klasserommet den dagen vi samler barna hos oss. Litt av poenget er at dette 

skal være et sted hvor de som deltar omgås hverandre og danner bedre vennskap. I tillegg har 

spillet et budsjett som man forholder seg til, som gjør at man må regne seg frem til om man har 

nok penger til å kjøpe en spiller eller ikke. Spillet er også på engelsk, som igjen gjør at man må 

lese engelsk.   

Det er alltid en voksen fra REA med i klasserommet når gruppen møtes, og hjelper barna med 

laget og det de lurer på.   

For mer detaljert info om selve spillet kan man lese om reglene her:  

https://fantasy.premierleague.com/help/rules 

 

 

Leksehjelp – Melder man seg på igjennom sin klasselærer.  

 

 

 

 

https://fantasy.premierleague.com/help/rules


 

 

 

 

 

 

Utover det er det valgfrie aktiviteter å velge mellom hver dag. Her er det ingen 

påmelding: 

Mesternes mester – vinter: Blir laget forskjellige stasjonsaktiviteter ute. Det vil bli alt fra 

konkurranser, aketurer, ski og orientering. Dette blir voksenstyrt utelek. 

Bamseverksted: Vi skal sy vår egen bamse.  

Eventyrveksted: Her skal vi ta for oss eventyr opp igjennom tidene. Vi har fokus på eventyr ut ifra 

hvilke måneden / årstid det er. Vi skal lese, tegne, skrive og lage våre egne eventyr. 

Spillbonanza: Her vil det være ulike spill og leker. I desember og januar vil hovedfokuset være på 

sjakk. 

Hobbyrom: forskjellige formingsaktiviteter blant annet: sy, male, klipp og lim, perle, smykker.  

Gymsal: Blir både voksenstyrte leker som: Aball1, Stikkball, kanonball, leker, fotball, innebandy, 

hinderløyper, basket og frilek. 

Quiz/Kahoot: Her skal det quizes- både med penn og papir og iPad. Vi komme også til å ha 

Bingo. 

Utforskerne: Her skal vi utforske forskjellige ting barna har lyst til å finne ut mer av – barna er 

med på å bestemme hva vi skal gjøre. 

Rytmeklubben: Her skal vi danse, synge og bevege kroppen. Ta i bruk just Dance, karaoke og 

andre danseleker. 

 



 

 

 


