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UKE 18- 2021: Mandag 3. mai Tirsdag 4. mai  Onsdag 5 mai Torsdag 6. mai Fredag 7. mai 
AKS-start 13.00 AKS-start kl.13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 AKS-start kl. 13.00 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
  

13.00: Samling:  
Informasjon om språkkampanjen  

GODE ORD GJØR GODT 
 

Vennskapsrunden 
 
 
 
 

Gruppeoppgave 
Øve på god kommunikasjon 
under gruppearbeidet: Bygge 
høyest tårn med hjelp av 
spagetti og Marshmallows 

 
 
UTELEK 

 
 
  

MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og             

                drikkeflaske til AKS 
 

13.00: Samling: Vi øver på 
ferdigheten «å være ærlig» 
-Vennskapsrunden 
 
 
 
 
UTLEK 
- Elevenes lekeprosjekter 
                     

 
 

DET STORE EGGESLIPPET 
Gruppearbeid 
Samarbeide om å løse en 
merkelig oppgave 

 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og   

            drikkeflaske til AKS,  
 

13.00: Samling: Skjoldtrikset  
Hva vi kan gjøre  
når vi får dårlige 
og gode 
kommentarer  
-Vennskapsrunden 
 

-Tilbud om å gjøre lekser  
-Spill og lek 
 

UTEAKTIVITET 
1-2-3 Blikk - å kommunisere 
med gode blikk  

 
 

Elevene lekeprosjekter 

 
 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og 
drikkeflaske til AKS 

   

Tunga gjør glad og lei 
Ord som gjør oss glade eller  
lei oss.  
Bli klar over hva 
eget språkbruk 
gjør med andre  
 
 
LAGE SPÅ MED      
GODE ORD  
som gjør godt  
for mine venner 
 
LEKSE TIL FREDAG: 
Spå de du bor sammen med i 
kveld med gode ord  
 
KORT TUR I GRØNLIÅSEN – 
TIL KL.15.30  
Lek i 
naturterreng 
Vi spiser 
matpakke på 
tur 
 

 MATPAKKEMÅLTID 
Ta med matpakke og    

            drikkeflaske til AKS 
 

RUSSEFORBEREDELSER 

 
Lag eget russeslagord  
 
Spill og lek 
 

UTEAKTIVITET: 
Samarbeidsaktiviteter med 
fallskjerm

 
 

Elevenes lekeprosjekter
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I uke 18 og 19 har AKS sammen med skolen en språkkampanje GODE ORD GJØR GODT. 
Vi har aktivitet for å jobbe med holdninger og bevisstgjøring av eget språkbruk, og aktiviteter hvor elever får trening i samarbeid  og 
vennskapsaktivitet: 
 

VENNSKAPSRUNDEN: Elevene står i en ring. De skal øve seg på å gi hverandre komplement, og si takk. 

BYGGE TÅRN: Samarbeidsaktivitet uten fasit. Trene på å snakke hyggelig med hverandre, men de samarbeider om å finne løsninger og bygge. 

VÆRE ÆRLIG: Rollespill og samtaler. Bli klar over hva det vil si å være ærlig 

DET STORE EGGSLIPPET: En samarbeidsaktivitet. De får utdelt et egg og diverse enkle hjelpemidler. Sammen skal gruppe komme frem til en 

løsning – hvordan de kan pakke inn og beskytte egget, så det ikke knuses når det slippes fra en høyde. 

SKJOLDET: Rollespill og samtaler. Trene på å takle dårlige kommentarer fra andre, uten at det skal ødelegge selvfølelsen. 

1-2-3 Blikk: Elevene skal trene på å kommunisere med gode blikk og tørre å møte blikket til hverandre.   

TUNGA GJØR GLAD ELLER LEI: En aktivitet for å bevisstgjøre elevene om ord og setninger som gjør andre lei seg, triste eller sinte, og hvilke ord 
som gjør andre glade, stolte eller fornøyde. 
LAGE SPÅ: Glede andre med å spå med gode ord. LEKSE: Elevene skal ta med spå’n hjem, og spå de man bor sammen med. 
FALLSKJERM: Skjermen er stor – elevene må samarbeide, gi beskjeder til hverandre på en hyggelig måte og lytte når noen gir en beskjed 
 

Telefon: SMS-mobil for 4. trinn Jungelen tlf: 90362774. Vi ber dere sende SMS-meldinger fremfor å ringe til AKS 23 16 92 00.  

Alle ansatte arbeider nå på røde nivå på skolen til AKS-start. Derfor er ikke telefonen betjent på formiddagen. Meldinger som gjelder til og med  

kl. 15.30 må meldes på SMS senest kl. 12.00. 

E-post: Muzamil: muhua001@osloskolen.no                                                  AKS-leder har fått ny e-postadresse: solfrid.rekdal@osloskolen.no                                                

 


