
 

 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Skoleslutt: 13.30 Skoleslutt: 13.30 Skoleslutt: 13.15 Skoleslutt: 13.30 Skoleslutt: 12.30 

4. KLASSE LESER EVENTYR 

FOR OSS UNDER SPISING 

VI SER PÅ FILM OM 

KROPPEN UNDER SPISING 
VI HØRER PÅ EVENTYR 

UNDER SPISING 

VI HAR QUIZ UNDER SPISING 

Tema: Kroppen 

 
 
 
 
 
 
 

Ulike aktiviteter 

inne og ute 

 
På grunn av aktivitetstilbudet i dag kan 

barnet ditt befinne seg på et annet sted 

enn sin egen base. Spør personalet ved 

kr yssebordet om du ikke finner barnet ditt. 

Utelek 14:00-14:45 Utelek 14:00-14:45 

 

Forskjellige uteaktiviteter! 

 

Vi er ute uansett vær. Husk å 

ta med deg dress/regntøy og 

evt. andre klær du trenger. 

 

Utelek 14:00-14:45 

 

Vi har bind for 

øynene og blir 

ledet av 

medelever gjennom 

hinder i gymsalen 
 

Vi bruker kroppen og medelever for å 

forme bokstaver og figurer  

 

Vi fargelegger vårtegninger og 

snakker om ulike vårtegn  

Vi går sammen to og to og 

gjetter hva vi kjenner på. Vi 

har selvfølgelig bind for øynene! 

Først ut er A K lassen! 

Vi jobber med 

bokstaven D  

 

 

Vi snurrer hjulet og 

tester balansen på 

Twister-brettet. 

 

Vi perler etter utvalgte 

mønstre. Her må vi telle nøye.

Spill, tegning og 

lek i lekesalen
 
 

 

 
 
 
 

 

  

Baseleder: Marthe Haug 
 

MARS: Denne måneden skal vi fortsette å lære mer om kroppen. I tillegg skal vi bli kjent med sansene våre og hvordan vi bruker de. Vi skal ha ulike 

forsøk (forskerfabrikken) der vi virkelig må utfordre oss selv. Føletester, smakstester og lignende. Vi skal fortsette med aktiviteter som ordjakten og 
bokstavsamleren hvor vi knytter inn bokstavene «G, U, Ø, D, H, Y, P og K». Vi skal også ha en del aktiviteter der vi øver på pluss og minus. 

Et viktig mål som vi fortetter med er hvordan vi skal leke sammen og hvordan man er en god venn. På aktivitetsskolen skal alle ha det  

bra og derfor jobber vi med dette hver dag – både under spising, utelek og andre aktiviteter.  

 
Gratis kjernetid: 

 15:30 
 

 

Man: fiskepinner, ris og grønnsaker 

Tir: brødmat m/pålegg og grønnsaker 

Ons: vegetarlasagne 

Tor: fisk og grønnsakblanding 

Fre: matpakke 

 


