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2.trinn 
 

Forskerfabrikkens medhjelpere – med Thea og Åshild, tirsdager i uke 

10,11,12 og 14 fra kl.14.30-15.30.  
 

Gjennom dette kurset skal barna få muligheten til å utforske og tilegne seg 

kunnskap til nærmiljøet og naturen omkring oss. Gjennom disse 4 ukene skal 

barna få være med på ulike eksperimenter hvor de får muligheten til å undre, 

utforske og reflektere over ulike fenomener innen natur og miljø. Gjennom 

dette kurset skal barna ytterligere lære seg å ta vare på naturen omkring oss, 

bevisstgjøre valgene vi kan ta for å bidra til et bedre miljø, samt å gjennomføre 

spennende, lærerike og morsomme eksperimenter!  

 

Knipseklubben – med Sigrid, tirsdager uke 5,6,7 og 9 kl.14.30-15.30 
 

Kurset består av tre fotoøkter med ulike temaer/fokusområder som 

utgangspunkt. Målet for aktiviteten er at barna skal bli kjent med fotokameraet 

og reflektere rundt hvordan fotografere motiv på ulike måter. Barnas 

nysgjerrighet og kreativitet styrer aktiviteten, med veiledende og 

motiverende råd og innspill fra kursansvarlig underveis. Den fjerde økten ser vi 

på bildene i fellesskap.   

 

Lek med leire – med Maia, tirsdager i uke 15,16,17 og 18 fra kl. 14.30-

15.30.  
 

Dette kurset har som mål å videreutvikle barnas kreative ferdigheter og 
interesser gjennom forming og maling av leirfigurer.  
Elevene skal bruke fantasien og kreativiteten til å forme figurer, 
bruksgjenstander eller noe annet spennende ut av leire ved hjelp av redskaper 



eller hendene. De siste 2 øktene skal barna få male og pynte de selvvalgte og 
selvlagde leirfigurene.   
 

Gøy med ballspill – med Didrik og Sherry, tirsdager i uke 19,20,21 og 

22 fra kl.14.30-15.30.  
 

Gjennom dette kurset vil barna få prøve en ny ballsport hver uke, og vil derfor 

få videreutviklet koordinasjonsevner, samarbeid, mestringsfølelse og 

ballteknikker. De fire ballspillene er basketball, innebandy, håndball og 

volleyball. Et morsomt og aktivt kurs med fokus på team spirit og lek!  

 

 

 

 

 

 

 


