
 

 

 

Sommerprogram Kastellet Aktivitetsskole 2017 

1. Trinn 

Uke 31  Tirsdag 01.08. 

AKS 

Onsdag 02.08  

AKS 

Torsdag 03.08 

AKS 

Fredag 04.08  

AKS 

  Velkommen til AKS! 

 
Vi går på 

skoleomvisning, ser på 

rommene og byggene. 

Vi leker navneleker og 

blir kjent med 

hverandre. 

 

 

Bli kjent-dag 

Vi ser på skolens 

uteområde og grensene.  

 

 

Formingsdag 

 

Vi tar med formingssaker ut, 

og lager dekorasjoner til 

AKS og hjem 

 

 

Ballspill 

 

Ballspill er populært på 

AKS, men hvilke regler 

gjelder? Vi lærer regler og 

bruker de ulike områdene 

av skolen til å spille på. 

 

 
Viktig 

beskjed:  

 Ta med mat og drikke. Ta med mat og drikke.  Ta med mat og drikke. Ta med mat og drikke. 
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Uke 32 Mandag 7.8 

AKS 

Tirsdag 8.8  

AKS 

Onsdag 9.8  

AKS 

Torsdag 10.8 

AKS 

Fredag 11.8 

AKS 

 Sommerlek på AKS 

 
 

Flere barn begynner, 

vi leker og blir kjent 

med hverandre og 

skolens mange rom. 

Ansiktsmaling og 

formingsprosjekt 

 

Hvis du vil (sammen 

med 2.-4.trinn): 

Sjørøverdag på AKS! 

Kle deg ut, bli med på 

skattejakt og annen 

moro. 

 

Tur til Nordseterskogen 
like ved skolen: 

 

 
 

Vi griller og spiser 

pølser, og spiller slåball 

 

Vi lager en drage 

 

 

Utedag på AKS: 

 

Vi leker med vann og 

lager saftis. 

 
 

Hvis du vil (sammen med 

2.-4.trinn): 

ansiktsmaling og dans 

 

 

Viktig 

beskjed:  

Ta med mat og 

drikke.  

Ta med kostyme, mat 

og drikke. 
Ta med mat og drikke. 

Barna blir servert pølse 

og lompe. 

Ta med mat og drikke. Ta med klesskift, 

mat og drikke. 
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Uke 33 Mandag 14.8 

AKS 

Tirsdag 15.8  

AKS 

Onsdag 16.8  

AKS 

Torsdag 17.8 

AKS 

Fredag 18.8 

AKS 

 Sommerlek på AKS 

 
Nå begynner resten av 

barna, vi leker og blir 

kjent med hverandre 

og skolens mange 

rom. 

Kjøkkendag: 

 Vi blir kjent på skolens 

kjøkken og lager noe 

godt. 

 
 

Hvis du vil (sammen med 

2.-4.trinn): 

Basketturnering med 

andre AKSer 

Aktivitetsdag: 

På skolens uteområde 

har vi potetløp, 

sekkeløp og stafetter. 

 

 

Tur til Nordseterskogen like 

ved skolen: 

 

 
 

Vi griller og spiser pølser, og 

spiller slåball 

 

«Bli kjent-rebus» 

Vi bruker vår nye 

kjennskap til skolen for å 

løse rebusspørsmål  

 

Viktig 

beskjed:  

Ta med mat og drikke.  Ta med mat og drikke. Ta med mat og drikke.  Ta med mat og drikke. 

Elevene blir servert pølser og 

lompe. 

Ta med mat og drikke. 

 


