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AKS Seterbråten UKE: 7 – 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 dobbel konsonant. 
Regning: Måleenhetene liter og desiliter. Mengdetrening i 
bruk av fire regnearter. Tekstoppgaver med grublenøtter, 

Ukas sosiale mål: "Vi snakker hyggelig med de vi sitter på bord 
og spiser sammen med. 
I uke 7 har vi fokus på god bordskikk – øve på å bruke gode sosiale ferdigheter 
når vi spiser. Snakke hyggelig til hverandre, ta hensyn til hverandre og klare og 
sitte på plassen sin til de andre på bordet er ferdige med å spise. 
 

JUNGEN HAR FÅTT EGEN TELEFON: Alle beskjeder som gjelder 4. trinns 
elever skal sendes til tlf: 904 01 395 
 

Siste frist til påmelding til AKS i uke 8 er mandag 10. februar. Program og 
påmelding – se skolens hjemmeside 

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 10.02 kl. 14.30 
Vi er i bygg 3 

Tirsdag 11.02 kl. 13.30 
Vi er i bygg 3 

Onsdag 12.02 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 

Torsdag 13.02 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 

Fredag147.02 kl. 13.45 
Vi er i bygg 3 

AKS-måltid: Havregrøt 

 

 
 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet  

 
 
Oppvarming: Elevstyrt 
Hovedaktiviteter:  
-Ternings-stafett - mattemoro 
-Basketball 
 
 
 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek eller spille spill inne 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 

14.30 – 16.00 gruppe 2 

Mat & helse: Lage vegetarpizza 
Arbeide med 
måleenhetene L 
og dl. 
Ord og 
begreper innen 
kjøkkenredskap 

 

15.00 – 16.00 gruppe 1 
Regning på 
data med  
valgfrie 
regneart                                
 

AKS-måltid: Knekkebrød   
 
 

 

13.30: Elevene valg 
- Utelek eller spille spill inne 
- Tilbud om å gjøre lekser 
                                                                        

14.45–15.30: NORSK-STASJONER  
Valgaktiviteter: 

 
Aktiviteter med dobbel 
konsonant 
Kryssord 
Lese gåter og vitser 
 

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

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 
13.30: Elevene valg 
- Utelek eller spille spill inne 
- Tilbud om å gjøre lekser 
 

14.45 – 15.30: MATTEMORO 
med tenking, grubling og utforsking 
 

 
 
Stasjoner med GRUBLENØTTER 
Elevene skal samarbeide om å 
løse forskjellige matte-oppgaver 
 

Måling med ikke-standardiserte 
målemetoder.  

Varme fiskekakeburgere 
med grønnsaker 
 

 
14.00 – 15.00: ELEVENES VALG 
 

 

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

GOD HELG 
OG GOD VINTERFERIE! 
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