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Oktober  

Uke 40-43             Tema: Kropp og helse 

Satsningsområde: Fysisk aktivitet og lek. 

Alle har hatt minidans i musikksalen. Vi har jobbet med koreografi til juleforestilling og danset til julemusikk. 

Superkidsa har en egen dansegruppe som heter Superdans. 

Alle basene har hatt egen tid i gymsalen til ballspill og annen fysisk aktivitet.  

Ballettgruppa er ei gruppe med påmelding for dem som har lyst til å lære å danse ballett. I oktober har vi øvd 

på koreografi til juleforestilling. 

Hver fredag har vi fredagsyoga i musikksalen. Dette er et tilbud til alle som vil og er en fin og rolig avslutning på 

en hektisk uke. Vi øver på pusteøvelser og ulike yogastillinger som passer for barn. 

Målet var å ha det gøy med fysisk aktivitet ute og inne, lære dans og yoga og oppleve bevegelsesglede. 

 

Satsingsområde: Kunst, kultur og kreativitet 

Alle har laget pynt til årets Halloween-feiring på AKS. 

Superkidsa har laget høstpynt og pynt til Halloween. 

Musikk, dans og drama har lært å lage storyboards til film og  filmet skyggeteater. Vi har laget bakgrunner med 

stjernehimmel og kosmiske farger til videre bruk i filmene. 

      

 

Koret øver i musikksalen hver tirsdag, alle klassetrinn har egen tid. Denne aktiviteten er for alle på AKS og er et 

gratis tilbud i regi av Nordstrand Skolekor. 

Målet var å lære å klippe, lime og lage ting i papir. Det var et mål å lære mer om hvordan man lager film. 
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Satsingsområde: Natur, teknikk og miljø 

Base 1, 2 og 3 har lært om kroppen. Vi har lært hvor de ulike organene i kroppen er plassert, ved hjelp av 

tegninger av kroppen og organene. Vi har også undersøkt stemmen og lært om hvorfor den høres annerledes 

ut på opptak enn nå vi snakker selv. 

Målet var å lære om kroppens organer, om lyd og stemmebruk. 

 

Satsingsområde: Mat og helse 

2. og 3. klasse har laget omelett med ost og skinke og sconespinner med dipp. 

4. klasse har laget eplemuffins, pizzapirog og grov rullekake. 

Dette er svært populære grupper og barna koser seg med å lære å lage sin egen mat. Vi lærer om sunn mat og 

gode rutiner for hygiene på kjøkkenet. Vi lærer også om hvordan vi kan variere matrettene vi lager med andre 

ingredienser. 

Målet var å lære om hygiene og trygghet på kjøkkenet, hva matvarer inneholder og tilbereding av enkle retter. 

 

Halloween på AKS feiret vi torsdag 28. oktober. Vi kledde oss ut og de som ville fikk ansiktsmaling. De som ville, 

kunne besøke den skumle spåkona. Vi hadde spøkelsesdisko i musikksalen og Tarzan-løype i gymsalen, serverte 

muffins og meksikansk gryte. 
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I høstferien var vi på Leos lekeland, Teknisk museum og Drammensbadet. Resten av ferien hadde vi aktiviteter 

på huset med hinderløype i gymsalen og film i musikksalen. 

   

 

 

Tema neste måned 

November: Bærekraftig utvikling 


