
 

 

Baseleder: Priscilla Nilsen                                                                                              E-post: priscilla.nilsen@osloskolen.no (innen kl.12.00)      

Tlf: 482 38 981 

AKS 1. TRINN        UKE 2 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Beskjeder: Denne uken repeterer vi små bokstaver og tall fra 1-10. 

Matpakke 

 

Utedag  

Kl.14.15 – 17.00 

Furufjell: 

Blå gruppe 

og 

 Rød gruppe 

 

Fotballbingen: 

Lilla gruppe  

og  

Grønn gruppe 

 

 

 

 

 

Frokostblanding og Biola 

 

Byggerommet: Lilla gruppe  

Vi bygger med lego, pluss pluss, 

garasjen, biler, bondegård og dyr 

 

Grupperom: Grønn gruppe 

Tegning, Ludo, stigespille, Uno, 

Villkatten og domino 

 

Figurrommet: Blå gruppe  

Rollelek med brannstasjonen, 

togbanen, og dukkehuset, lego og 

pluss pluss 

 

Spillerommet: Rød gruppe 

Tegning, Ludo, stigespille, Uno, 

Villkatten og domino 

 

Gymsalen: K1 og K2 

(forskjellige aktiviteter) 

Lilla gruppe og Grønn gruppe  

 

Hobbyverksted med Cate: 

Tegne sin egen sko for deretter å 

lære seg å knyte.  

 

Havrevafler og juice 

 

Byggerommet: Øve på små 

bokstaver og leke fritt 

Grønn gruppe 

Vi bygger med lego, pluss pluss, 

garasjen, biler, bondegård og 

dyr 

 

Grupperom: Øve på tall fra 

 1-10 og leke fritt 

Lilla gruppe  

Tegning, Ludo, stigespille, Uno, 

Villkatten og domino 

 

Figurrommet: Øve på små 

bokstaver og leke fritt 

Rød gruppe  

Rollelek med brannstasjonen, 

togbanen, og dukkehuset, lego 

og pluss pluss 

 

Spillerommet: Øve på tall fra 

 1-10 og leke fritt 

 Blå gruppe  

Tegning, Ludo, stigespille, Uno, 

Villkatten og domino 

 

 

Knekkebrød og melk 

 

Byggerommet: Lilla gruppe  

Vi bygger med lego, pluss 

pluss, garasjen, biler, 

bondegård og dyr 

 

Grupperom: Grønn gruppe 

Tegning, Ludo, stigespille, Uno, 

Villkatten og domino 

 

Aking/skøyter:  

Rød gruppe og Blå gruppe  

Vi drar i den store akebakken 

og i havredalen og står på 

skøyter. 

 

Husk!  

Vi er tilbake på Aks  

ca kl:15.45/16.00 

Ta med skøyter og hjelm med 

gitter. 

Aks har akematter/brett. 

 

Brødmat og melk  

 

Figurrommet: Rød gruppe  

Rollelek med brannstasjonen, 

togbanen, og dukkehuset, lego 

og pluss pluss 

 

Spillerommet: Blå gruppe 

Tegning, Ludo, stigespille, 

Uno, Villkatten og domino 

 

Gymsalen: K1 og K2  

(forskjellige aktiviteter) 

Rød gruppe og Blå gruppe 

 

Aking/skøyter:  

Lilla gruppe og Grønn gruppe 

Vi drar i den store akebakken 

og i havredalen og står på 

skøyter. 

 

Husk!  

Vi er tilbake på Aks  

ca kl:15.45/16.00 

Ta med skøyter og hjelm med 

gitter. 

Aks har akematter/brett. 

 

God Helg 
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