
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 3 

Ukas sosiale mål: Vi kommer raskt til ro når vi skal spise, samt stille opp 
raskt når vi blåser i fløyta. 
 
 
«Prosjekt lesing og regning» på AKS: 
 
Norsk: Vi har norskstasjoner med blant annet «Alias-stafett», «lotto» og 
lesestund/tegning, samt en del Smartboardaktiviteter på Salaby.  
 
Vi skal også denne uken jobbe med preposisjoner gjennom morsomme 
konstruksjonsleker. 
 
Matematikk: Vi jobber med matematikk gjennom ulike spill, 
konstruksjonsleker og Smartboardaktiviteter. 
  
Sansemotorikk og koordinasjon: De kommende ukene skal vi ha morsomme 
aktiviteter (både ute og inne) der elevene må bruke koordinasjon, samt 
sansemotoriske egenskaper. 
 
 
  

Informasjon:  
 
Vi beklager til de som hadde med seg skøyter og hjelm på fredagen, det visste seg at 
skøytebanen ikke var klar til bruk. Vi har kontaktet Bjørndal I.F og de trodde at den skulle 
være klar til denne kommende fredagen (dere får beskjed).  
 
Vintersportsdagen erstatter turdagen vår i vinter. Vi har en lengre uteperiode på 
mandager, der elevene får vært mye ute ☺ 
 
Dette blir et spennende halvår der vi etter hvert skal ha litt mer kursbaserte aktiviteter 
utover våren. Vi har også et større prosjekt på gang som vi skal holde på med på 
torsdagene fremover, men vi vil ikke helt røpe hva det er enda ☺ 

Ny kokkekursgruppe nr. 4: Mintesinot, Frida, Kani, Medina, Abdul Aziz og Relja. 
(Fredag til kl.16.00)  

Ønsker alle sammen en fin kommende uke ☺ 

Mobil: 95081080 (SMS foretrukket) 

 

 

 

 

 

 

 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

Mandag 14.01 Tirsdag  15.01 Onsdag  16.01 Torsdag 17.01 Fredag 18.01 

AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid Egen matpakke AKS-måltid (varm mat) 

AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.30 AKS-start kl. 13.15 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 

Vinterlek ute/ Spill og 
lekestasjoner 

 
 
Vi hygger oss ute i snøen og har 
ulike aktiviteter som fotball, 
snøkonstruksjonslek,og aking på 
AKS-området. 
 

 
 
Etter måltidet har vi koselige 
stasjoner med spill, lek og 
konstruksjonsleker med klosser. 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Varierte 
stasjonsaktiviteter med 
læringsstøttende innhold i faget 
norsk. 
 

 
Dagens aktiviteter: «Alias-
stafett», «Mitt første 
kunnskapsspill» «Lotto», 
høytlesning og Smartboard ☺ 

-  

Dagens hovedinnhold: 
 

Gymsal aktiviteter med fokus på 
balanse og koordinasjon. 
 
 
 
 

 
1 a: gymsal fra 14.30-15.10 
1 b: Gymsal fra 15.10-16.00 
 
 
 
 
 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Varierte 
stasjonsaktiviteter med 
læringsstøttende innhold. 
 
 
 

 
 
 
 
Dagens aktiviteter: «Alias-
stafett», «Lotto», høytlesning 
og Smartboard ☺ 
 

Dagens hovedinnhold: 
 

NB! Kokkekurs gr. 4, kursdag 1 

  (13.30-16.00)  
 
 
13.45-15.30: Vintersportsdag i nærmiljøet: 
 
- Ski 
-Skøyter 
-Aking 
- Konstruksjonslek i snø 
 

 


