
Aktivitetsplan Smeaheia SFO mars 2023
Tema: «Påske»
Respektmål: Vi gir positive kommentarer til hverandre og
inkluderer hverandre
Årshjul aktiviteter 2022-2023

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
9 Vinterferie - eget program legges ut på hjemmesiden:)
10 Forming 1. trinn

Fri lek 2.-4.  trinn

Forming 2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4.trinns-gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2.-4.  trinn

Fri lek 1. trinn

Chromebook 1. trinn

Gym
2. - 4. trinn

11 Forming 1. trinn

Fri lek 2.-4.  trinn

Forming 2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4.trinns-gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2.-4.  trinn

Fri lek 1. trinn

Chromebook 1. trinn

Gym
2. - 4. trinn

12 Forming 1. trinn

Fri lek 2.-4.  trinn

Forming 2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4.trinns-gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2.-4.  trinn

Fri lek 1. trinn

Chromebook 1. trinn

Gym
2. - 4. trinn

13 Forming 1. trinn

Fri lek 2.-4.  trinn

Forming 2. og 3. trinn

Fri lek 1. trinn

4.trinns-gruppe

Fri lek 1. - 4. trinn* Chromebook
2.-4.  trinn

Fri lek 1. trinn
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Hipp hurra for leketid/barnas lek!
Alle våre trinn har tid/dager forbeholdt den viktige, frie

leken. Vi forsøker da å formidle en positiv holdning til fri lek til

barna, ved å unnlate å gripe inn og styre barnas lek

unødvendig, og ved å ha nok tid til at det er mulig for barna å

leke på eget initiativ, ut fra egne interesser og egen fantasi.

Altså prøver vi å “beskytte” barns naturlige, aktive, og

egenmotiverte lek.

Voksne fungerer som tilretteleggere, observerer leken og

hjelper til ved behov.

Organisert lek/aktivitet
Barna bestemmer selv hvilke aktiviteter de vil delta i; vi motiverer og legger til rette, slik at det skal være kjekt å bli med!

--------------------------

1.trinn:
*Onsdager har barna på 1. trinn lov til å ta med pokemonkort. Barna har vært opptatt av kortene de  siste

månedene og vi velger derfor å ha en “kort-dag”. Bytting av kort er en del av spillet og vi ber om at dere snakker om ulike

sider ved dette hjemme, dersom barnet velger å ta med kort.

I januar testet vi ut bruk av chromebook som aktivitet i SFO på 1. trinn. Det har fungert bra og opplegget er

videreført. Aktiviteten er valgfri og barna kan bruke CB til å gå inn på forhåndsdefinerte programmer, i et bestemt tidsrom.

Etter påske starter vi opp igjen med tur på fredager.

Vi fortsetter med å dele 1. trinns barna i grupper etter mat mandag til onsdag. Vi ser at det gir variasjon i leken

både inne og ute de aktuelle dagene. Mandager er det forming for en klasse, tirsdager kan alle guttene velge å leke inne

etter mat og onsdag alle jentene. Torsdag er alle ute først, så går vi inn for innelek.

Det er viktig å vite at delingen etter mat kun er et tilbud til barna; vi har ikke «må-grupper» i SFO. De kan velge å

være ute å leke, med de de ønsker, i samme tidsrom som inne-leken foregår. Inne-lek etter mat er også for et

begrenset tidsrom. Etter ca. 45 min., kan alle som vil komme inn og leke.

2.- 4.trinn:
Samarbeidsprosjektet med Sandnes vgs. er over, men vi fortsetter med lek i gymsalen fredager .


