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Januar  

Uke 1-4             Tema: Teknologi og datakunnskap 

Satsningsområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Alle har hatt tid i gymsalen og vært mye ute og lekt i snøen. Vi har brukt akebakken mye, kastet snøball på 

blink, laget snøborg og snømann. 

   

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

 

Satsingsområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Alle har bygget figurer i plus-plus.  

Base 1 har laget snømenn av barberskum og lim. Vi har vært på skolebiblioteket og lest tegneserier og tegnet i 

klasserommet.  

Base 2 har laget stop-motionfilmer på iPad og animert Lego-figurer og andre ting etter eget ønske. Vi har også 

tegnet i programmet Paint.  

Base 3 har laget podcast om selvvalgte temaer på iPad. Vi har søkt etter bilder på internett og laget plakater 

om ting vi liker. 

Målet var å lage noe til temaet vinter i ulike materialer. Det var et mål å lære å bruke iPad og PC til kreative 

prosjekter. 

 



 
 
 
              
 
 

Aktivitetsskolen Nordstrand 

Månedsinfo  

 
Satsningsområde: Natur, teknikk og miljø 

Alle har lært om nettvett og grunnleggende dataferdigheter som å logge inn og logge av og søke på internett. 

Base 1 har lært å logge inn og ut av PC og iPad, startet ulike programmer og lært om internett.  

Base 2 har lært å lage animasjonsfilmer på iPad med enkle stop-motionprogrammer. 

Base 3 har lært å ta opp og redigere lyd på iPad. 

Målet var å lære å bruke programvare på iPad og PC til å lage egne prosjekter. Det var et mål å lære 

grunnleggende datakunnskaper og nettvett. 

Satsningsområde: Sosial kompetanse og livsmestring 

Alle har hatt fortellerstund i klasserommet og i musikksalen. 

Base 2 har skrevet brev til hemmelig venn. 

Superkidsa har hatt elevråd. Vi har spilt rollespill og laget egne karakterer til dette. 

   

Målet var å lære om vennskap og kunne si noe hyggelig til andre.  

 

Tema neste måned 

Februar: Folkehelse og livsmestring 


