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Læringsstøttende aktiviteter på Toppåsen Aktivitetsskole 
 

I tråd med prosjekt lesing og regning har Toppåsen Aktivitetsskole forskjellige 

læringsstøttende aktiviteter som er lystbetonte og lekpreget. Under kommer en oversikt over 

hvilke læringsstøttende aktiviteter vi har.  

 

 

Bingo 

Mål: Å bli kjent med og øve seg på ord og begreper, tall 

og regnestykker, klokka, engelske gloser, dyr, blomster 

og frukt, bær og grønnsaker  

 

Matlagingskurs/baking 

Mål: Lære om og bruke forskjellige måleenheter, lese 

oppskrift, ord og begreper, håndhygiene og renslighet, 

bruk av forskjellige redskaper, smak og lukt og navn på 

forskjellig mat og matgrupper. 

 

Kodekurs for 4. trinn 

Mål: Lære enkel koding og programmering ved bruk av 

programmet Scratch.  

 

A-ball 

Mål: Å bli tryggere og sterkere på tall og bokstaver 

gjennom samarbeid, konkurranse og lek.  

 

Kunst og kreativitet 

Mål: Lære om former, farger, mønster, tall og bokstaver 

og øve på finmotorikk.  

 

Utelek 

Mål: Sosial ferdigheter og styrking av faglig kunnskaper 

gjennom lek og moro.  

 

Fysisk aktivitet  

Mål: Samarbeid, bruke kroppen til å gjennomføre 

aktiviteter, hvordan være gode vinnere og tapere, 

forståelse av forskjellige ord og begreper og tall gjennom 

f. eks å telle.  

 

Lesestund 

Mål: Lære seg å være godt publikum og lytte, øke 

leselysten og leseferdigheter, bli tryggere på å lese høyt 

og bli kjent med norske ord og uttrykk. 
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Pedagogiske spill 

Mål: Samarbeid, sosiale ferdigheter, hvordan være gode 

vinnere og tapere og faglig utvikling. 

 

Forskerspirer 

Mål: Forske på og lære om naturen, kjemi??, hvordan 

ting endrer seg, lukter og smaker. 

 

Turer i Oslo 

Mål: Bli kjent med forskjellige steder i Oslo og 

forskjellig kollektivtransport som kan brukes.  

 

Teater 

Mål: Kommunikasjon, sosial kompetanse, kreativitet og 

skaperfølelse. 

 

Turer i skogen 

Mål: Lære om årstidene, dyr, planter, insekter, 

temperatur, måleenheter og farger. 

 

IKT: 

Mål: Lære om nettvett og bli trygg bruker av internett og 

datamaskin. Lære grunnleggende ferdigheter i forskjellige 

programmer og styrke faglige kunnskaper.   

 

Fellessamling 

Mål: Lære seg å snakke og lytte i større grupper.  

 

 

 


