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AKS Seterbråten UKE: 4 – 2020         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Norsk: Lese og forholde seg til en matoppskrift. Ord og 
begreper innen kjøkkenredskap. Onsdager har vi forskjellige 
aktiviteter med språkstimulering. 
Regning: Addisjon, divisjon og måling. I Kids-koding blir det 

mattetrening 

Jungelen har fått nye garderobeplasser i bygg 2.  AKS-elever får ha 
felles garderobeplass på skole og AKS. Vi anbefaler foresatte til å 
komme innom og rydde på elvens plass og sende med eleven egent 
tøy til snøvær og regnvær. Vi anbefaler alle å ha innesko. 
 
Matpakkedager på AKS: Tirsdag og torsdag. Husk å send med eleven 
så mye mat tirsdag og torsdag at det rekker til to matpakkemåltider 
på skolen og et på AKS, tirsdag og torsdag.  
 

 

TELEFON: Jungelen har fått egen telefon: 904 01 395. Telefontid: kl. 11.30 – 12.45 og kl. 15.45 – 16.15  
Sende SMS-meldinger innen kl. 12.45, alle beskjeder som gjelder til og med kl. 15.30.  

 

UKE 4: Mandag 20.01 kl. 14.30 Tirsdag 21.01 kl. 13.30 Onsdag 22.01 kl. 13.30 Torsdag 23.01 kl. 13.30 Fredag 24.01 kl. 13.45 

AKS-måltid: 
Tomatsuppe 

 

15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet 
i gymsalen 

 
Oppvarming ledet av 2 elever 
Hovedaktivitet: 
Terningsstafett med addisjon 
og divisjon, og avslutter med  
håndball 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 

Mat & helse: 
Lage 
fiskegrateng.  
Lære ord og 
begreper innen 
kjøkkenredskap 

 
Kids Koding: 

Trene på å 
programmere 
på data, 
 

AKS-måltid: Knekkebrød   
 
 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
                                                                        

14.30 – 15.30: NORSK 
 

Aladdins teppe 
Vi fortsetter 
med «Støvler 
laget av  
papir» 
 

Spill: Kryssord på Smart Board 

 
 
 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
13.30: Elevene valg 
- Utelek 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 
14.40 – 15.30: MATTEMORO 

 
-Quiz med divisjon 
 

-Antakelse og måling: Bygge 
høyest med 
ark og 
binders 
 
 

Varme fiskekakeburgere 
med grønnsaker 
 

 
 
 

4. trinn har FILMDAG 
 

 
 
 
 

GOD HELG! 
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