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AKS Seterbråten UKE: 9 – 2020         JUNGELEN - 4. TRINN 
PROSJEKT LESING OG REGNING PÅ AKS:  
 
  
 
 
Norsk: Trening i bruk av grunnleggende ferdigheter som 
muntlige, skriftlige og digitale ferdigheter 
Regning: KOKKA. Trene på å plassere klokkeslett på en 
klokke og lese av tid- hva klokka er.  

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. 
 

Fredag 28. februar- KARENVAL på skolen og på AKS 
Vi ønsker at alle elevene kler seg ut. Elevrådet har bestemt at vi 
ikke skal bruke masker. Tenk miljø – bruk noe dere har hjemme 
eller lå av noen andre. 
 

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 24.02 kl. 14.30 
Vi er i bygg 3 

Tirsdag 25.02 kl. 13.30 
Vi er i bygg 3 

Onsdag 26.02 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 

Torsdag 27.02 kl. 13.30 
Vi er i bygg 2 

Fredag   28.02 kl. 13.45 
Vi er i bygg 3 

AKS-måltid: Spagetti 
med grønnsaker 

 

 
15.00 – 16.00: Fysisk aktivitet  

 
 
Oppvarming: Elevstyrt 
Hovedaktiviteter:  
- Mattestikkball 
- Hjørnefotball 
 
 
 

14.30 MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS 

 

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

15.00 – 16.00   
IKT-Data: Tema: Hva er klokka?  
Spille spill - trene på å lese og 
plassere tid på analog og digital 
klokke.                          
 

AKS-måltid:  
Gruppe B: Brød   
Gruppe A: Omelett 

 

13.30 – 15.30 - Gruppe A 
Mat & helse: 
Elevene skal lage 
sin egen omelett. 
-velge 
ingredienser  
-lese en oppskrift  

 
14.30 – 15.30 - Gruppe B 
Eventyrprosjekt:  
Fantasere og lage 
et eventyr – bruke 
eventyrtrekkene. 
Planlegge eventyrprosjektet. 
 
15.30–16.30 "Sphero–kurs»: 
 Jamilla, Urte, Mohammed 

MATPAKKEMÅLTID  
Ta med matpakke til AKS  

 

Smågruppeaktiviteter: 

 

Kahoot: Hva husker vi fra 
skoletimene? 
 

 
Tenkenøkkelaktivitet: Konstruksjon 
og Hva om? 
God trening i å samarbeide, – dele 
ideer utforske kreativiteten og tenke 

nytt, med bruk av spagetti og 
marshmallows.  

AKS-måltid: 
Karnevalsboller 
 

 

 
 

-Karnevalsamling  

-Katta ut av sekken  

-Limbo-dans 
 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=no
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://hallagerbakken.osloskolen.no/fagtilbud/tenkeskole/20-tenkenokler/&psig=AOvVaw0oSY0GHYwkL0EVYePllJqe&ust=1582656011257000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLinhrjr6ucCFQAAAAAdAAAAABBI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sorkedalen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/karneval/&psig=AOvVaw2Pu6cphK89p-6Vnhj-BWtp&ust=1582655829518000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjuucrq6ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/salen-oppveksttun-barnehage/siste-nytt/karneval-i-barnehagen&psig=AOvVaw0vxDo2Td1TY6qf0xzyKa-5&ust=1582665022589000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjtyvKM6-cCFQAAAAAdAAAAABAD
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