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April 

Uke 14-17             Tema: Jorda og livet på jorda 

Satsningsområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Alle har lekt i gymsalen, med egne tider i gymsalen gjennom uka. Vi har lekt haien kommer med en planet-vri, 

lekt knutemor og spilt kjegleball. Skolens tema i april var å samarbeide i alle fag og det har vært fokus på 

samarbeidsaktiviteter i gymsalen. Vi har også vært mye ute og lekt i sola. 

Målet var å ha det gøy med fysisk aktivitet ute og inne. 

  

Satsingsområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Alle har hatt påskeverksted. Vi har dekorert melkekartonger til planting, for planting i mai. Planen er å plante 

solsikker som vi kan sette ut i skolehagen.  

Denne måneden har vi snakket mye om verdensrommet, og vi har derfor tegnet romvesener og laget romskip 

av doruller. Vi har laget planeter av vattkuler og malt dem og laget plakater med stjerner og planeter til å 

henge opp på basen.  

 

Denne våren og i tiden fremover har både skolen og AKS fokus på skriving. Vi skriver både ute og inne, lager 

kort og plakater. Det er også blitt laget en plakat med oversatte ord fra ukrainsk til norsk. 

Målet var å lage tradisjonell pynt og lage ting til et oppgitt tema i ulike materialer. 
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Satsingsområde: Natur, teknikk og miljø 

Alle har laget stjernebilder og stjernekikkerter. Vi har lært om de vanligste stjernebildene på nattehimmelen, 

snakket om verdensrommet og diskutert romvesener.  

   

Målet var å utforske nattehimmelen med enkle hjelpemidler og bli bedre kjent med stjernebildene. 

Skolehagegruppa er godt i gang med å plante frø inne. Vi har snakket om frø og planter, fotosyntese og jord. 

I påskeferien var vi på huset og på Leos lekeland. Vi hadde påskerebus, tegnet, lekte i skolegården og i 

gymsalen. 

 

  

Tema neste måned 

Mai: Jorda og livet på jorda 


