
Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 Seterbråten, Tenkeslottet (1. trinn) 
UKE 42 

Ukas sosiale mål: Garderobeplassen min ser fin ut til enhver tid ☺ 
 
«Prosjekt lesing og regning» på AKS: 
 
Norsk: Vi har morsomme norskstasjoner med bokstavene O og T som tema. 
 
Matematikk: Vi jobber med tall fra 1-10 gjennom ulike stasjonsaktiviteter. 
 
Sansemotorikk og koordinasjon: De kommende ukene skal vi ha morsomme aktiviteter 
der elevene må bruke koordinasjon, samt sansemotoriske egenskaper. 
  

Informasjon:  
 
18.10: Husk foreldresuppe ☺ (se eget skriv). Vi mangler fortsatt mange 
påmeldinger! 

NB! Ny kokkekursgruppe nr 2: Tobias, Milan, Rosalia, Erika og Mathea. 
(Fredag til kl.16.00) 

-Husk to matpakker på tirsdager og torsdager, og egnet turtøy når vi skal 
på tur! 
Mobil: 95081080 (SMS foretrukket) 

 

Mandag  15.10 Tirsdag  16.10 Onsdag  17.10 Torsdag 18.10 Fredag 19.10 

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 

Dagens hovedinnhold: 
AKS-Uteskole 

 
Vi skal ha aktiviteter i 
smågrupper.  
 
Dagens tema: Barnekulturleker i 
skogen 
 
NB! Turtid: 13.45-15.30  
 
Valgaktiviteter etter 15.30: 

- Forming 
- Just Dance 
- Lek på basen 

Dagens hovedinnhold: 
 

14.45-15.30: Varierte 
stasjonsaktiviteter med 
læringsstøttende fokus på norsk 
med bokstaver, lesing og skriving. 
 
Ukens tema: Bokstavene T og O 
 
Valgaktiviteter etter 15.30: 

- Kort og brettspill på 
ressursrommet 

- Lek på basen 
- Øysteins blyant 

Dagens hovedinnhold: 
 

Gymsal aktiviteter med fokus 
på koordinasjon. 
 
1 a: gymsal fra 14.30-15.10 
1 b: Gymsal fra 15.10-16.00 
 
 
Valgaktiviteter etter 16.00: 
 -Bibliotek 
- Lek på basen 
- Just dance 

Dagens hovedinnhold: 
 
14.30-15.30: Varierte 
stasjonsaktiviteter med 
læringstøttende fokus på matematikk. 
 
Dagens tema: Logikk og telling 
 
 
Valgaktiviteter etter 15.30: 

- Kort og brettspill på 
ressursrommet/Just dance 

- Lek på basen 
- Biblioteket 

Dagens hovedinnhold: 
 

NB! Kokkekurs gr. 2, kursdag 1 
 - første kursdag (13.30-16.00) 
 
13.00-14.00: Voksenstyrte 
barnekulturleker ved AKS-området. 
 
 
Valgaktiviteter etter 14.30 

- Film på ressursrommet 
- Forming/Øysteins blyant 
- Lek på basen/utelek 



Ønsker alle en fin uke!  

Mvh William ☺ 

 


