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AKS Seterbråten UKE: 10 – 2020         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Norsk: Trening i bruk av grunnleggende ferdigheter som 
muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter 
Regning: Trening i bruk av grunnleggende regneferdigheter. 

Uka sosiale fokus: God bordkultur - bordskikk 
Vi må fortsatt ha stort fokus på god bordskikk – øve på å bruke gode sosiale 
ferdigheter når vi spiser. Snakke hyggelig til hverandre, ta hensyn til hverandre, 
snakke med innestemme og klare å sitte rolig på sin plass ved bordet. 
 

Eventyrprosjekt: Vi har nå satt i gang et stort eventyrprosjekt, og dette 
blir veldig spennende. Elevene kan bruke iPaden som hjelpemiddel.  
Målet er å vise eventyrene for 1. trinn og kanskje for dere foreldre. 
Prosjektarbeidet blir på onsdager og torsdager frem til påske. 

TELEFON: Jungelen har fått egen telefon: 904 01 395. Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og kl. 15.30 – 16.15  
Sende SMS-meldinger innen kl. 12.45, for alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30.  

 

UKE 4: Mandag 02.03 kl. 14.30 
Vi er i bygg 3 

Tirsdag 03.03 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 og 3 

Onsdag 04.03 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 

Torsdag 05.03 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 

Fredag   06.03 kl. 13.45 
Vi er i bygg 3 

AKS-måltid: 
Knekkebrød 

 

 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet  

 
Oppvarming: Elevstyrt 
Hovedaktiviteter:  
Fysisk aktivitet og 
mattemoro. 
– stafetter med bruk av 
kortstokk og regning 
Eks: Poker-GRIS 
 

14.30 MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

14.15 – 16.00 - Gruppe B 
Mat & helse: 
Elevene skal 
lage sin egen 
omelett. 
Fokus på 
måleenheter 
og selvstendig 
arbeid. 

 

14.30 – 16.00: Gruppe A 
Tenkenøkkelaktivitet utsatt fra 

27.02. Kan vi 
bygge med 
spagetti og 
marsmallows? 
 

Dataoppgaver med regning 
og klokka. 

AKS-måltid: Tomatsuppe 
 

  
14.30 – 15.30                

Eventyrprosjekt i 
mars  
Elevene skal 
samarbeide, 
fantasere og lage et eventyr med 
bruk av eventyrtrekkene og iPad. 
Lager en prosjektplan for 
arbeidet 
 

 
 
15.30–16.30 "Sphero–kurs»: 
 Jamilla, Urte, Mohammed 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
 

13.30: utelek med 1. – 3. trinn 

 
 
14.45 – 15.30                
Eventyrprosjekt  
Elevene arbeider ut fra sin 
prosjektplan. 
 

AKS-måltid: Fiskekaker-
burgere med grønnsaker 
 

 

14.00 – 15.00: Elevenes valg 

 

 

 
Elevene får tilbud om varierte 
aktiviteter, som er på 
skoleområdet eller i nærmiljø. 
 

GOD HELG! 

 


