
Vår
hverdag
på 3.trinn



Aktivitsplan for 3.trinn
frem til høstferien 

Kjære alle 3.klassinger og AKS foresatte, denne høsten ble
ikke helt som forventet, men det er viktig for oss her på

Tåsen AKS at barna får et bra aktivitetstilbud uansett. Her
kommer en oversikt og beskrivelse av hverdagen hos oss

frem til høstferien. 



-Vi på 3.trinn drar på tur i nærheten og griller noe
nytt og godt, bygger gapahuk, snekrer og lage ting
av det naturer har å by på. Her blir det fokus på å
lære om naturen, prøve oss på eksperimenter ute
og ikke minst blir det mye chill og kos. 

GRILL & CHILL
-MANDAGER



-Vi viderefører favoritten "mesternes mester" og
arrangerer ulike utfordringer for barna denne
høsten. Dette kommer til å være mye forskjellig, og
et stort fokus på samarbeid, læringsstøttende
konkuranser og kreativitet. 

MESTERNES MESTER
-TIRSDAG



-"Alt de hjemme ikke vil ha skal vi gjøre om til noe
bra". Dette er temaet for 3.trinn sine onsdager
fremover. Her skal vi fokuserer på å resirkulere det
vi har rundt oss og lage nye ting. Her kommer vi til å
ta i bruk alt fra sløyden, naturen, stoff og tekstil til
å skape noe nytt. Fokus her kommer til å være
mestring, samarbeid og gjennbruk. 

REDESIGN
-ONSDAG



-På 3.trinn skal vi denne høten ha mange spennende
prosjekter. Barna skal få bryne seg på ulike
mysterer, få prøve seg på ulike aspekter i den
digitale verden og ikke minst ha  kurs med
"Legowedo". Vi kommer til å fokusere på å utforske  
den den digitale verden under trygge rammer, samt
ha det mye gøy med teknologi.

BRAINIAC og den digitle verden 
-TORSDAG



-Som en bra avslutning på uken kommer vi til å
arrangere barnas kosedag. Dette betyr at vi kommer
til å ha ulike aktiviter denne dagen, samt en arena
for barna hvor de selv kan være med å bestemme.
Noen av aktivitetene kommer til å være filmprosjekt,
turn, teater, dans, ballidrett og musikalinspirerte
leker.  Fokuset denne dagen blir å ha det mest mulig
gøy!

superfredag-barnas kosedag 
-fredag


