
MANDAG TIRSDAG   
Vi går inn i den kalde, fine tiden og

forhåpentlig litt snø.  Vi på Tåsen AKS
kommer til å utnytte dette og

arrangere  AKS`s helt egne
 Winter Gamles. Dette kommer til å
være alt fra snøfotball, basket og å

bygge snømann til turn og yoga. Her skal
alle oppleve å mestre det vi gjør. 

Barna har kanskje hørt om
"super fredag".......MEN

fremover blir dette byttet
ut med diskogym- i ulike

former og varianter. Dette
betyr musikk, dans, leker og

kanskje en lite
dansekonkurranse?! - Det blir

også mulighet for andre
aktiviteter i gymsalen. 

Kidsa s̀ dagKidsa s̀ dagKidsa s̀ dag
Barnas medbestemmelse er viktig for
oss- så dette blir barnas helt egen dag
hvor de får være med å bestemme hva
vi skal gjøre. Her setter bare fantasien

grenser. 
 
 

FILMFESTIVALFILMFESTIVALFILMFESTIVAL
På Tåsen AKS er vi så heldige at vi har

vår egen filmekspert- som gjerne vil ha
med seg, og lære bort til  alle barna, 

 prosessen fra å samarbeide om å lage
et manus, fordele roller og ansvar og

hvordan dette til slutt skal bli en film.
På denne aktiviteten er det brukt for

alle roller, alt fra skuespiller,
manusforfatter og statister til

kosegruppe, heiagjeng og
utstyrsansvarlig. Målet med dette

prosjektet er samarbeid og mestring
sammen! 
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WINTER GAMESWINTER GAMESWINTER GAMES

AKTIVITETSOVRSIKT
-4C & 4D

FEBRUAR

4 . T R I N N  B A S E T E L E F O N :
9 8  8 1  4 6  3 4

TORSDAG FREDAGONSDAG

Dette er 4C og 4D annenhver gang sin dag på
4.trinns helt egne basen "VIP". Her kan de kose

seg med brettspill, konstruksjonsrom,
fotballspill, Air-hockey, PlayStation og andre

koselige aktiviteter.
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