
R O S E N K N O P P E N   U K E   1 3       
Månedens tema: Omsorg og hygiene!

Selv om skolen og AKS er stengt er det greit å ha noe og gjøre. Her kommer en ukeplan med noen forslag fra AKS

Mandag 23.03 Tirsdag 24.03 Onsdag 25.03 Torsdag 26.03 Fredag 30.03

4.KLASSEBUTIKKEN

BAK NOE GODT

Oppskriftene til havreflarn, muffins og 
brownie er lagt ved denne mailen / 
meldingen

Vær nøyaktig når du måler og rydd opp 
etter deg

KUNST&HÅNDVERK:

Tegn, mal, lag noe fint som vi kan stille ut 
sammen når vi møtes igjen!

MÅL: Å gjøre noe sammen selv om vi ikke 
kan møtes.

GRØNNSAKSLABERATORIET

SÅ ET FRØ!

Det er vår og tid for å sette frø i jorda.
Du kan finne frø i mange av grønnsakene 
som finnes på kjøkkenet. F.eks tomat. Eller 
kanskje du har frø fra en frøpose, f.eks
karse eller solsikke. 
Noen vekster, som karse, vokser fint i 
bomull, andre trenger jord. 
Husk at alle planter trenger lys
Ikke ha det for kaldt
Husk vann men ikke for mye. Planter kan 
også drukne

https://www.mestergronn.no/inspirasj
on/sa-karse-til-paske/

https://www.klikk.no/foreldre/barn/eg
g--fro--tomat-2437989

MÅL: Å spir et frø oghjelpe det og 
vokse

SJAKKSJOKK

SLÅSJAKK

Her må du kunne sjakkregler på forhånd.

Sett opp som til et vanlig parti sjakk. 
I slåsjakk er det om å gjøre å bli kvitt 
brikkene sine først!
Det betyr ingenting når du mister kongen, 
du har ikke vunnet før du er tom for brikker 
eller den andre gir seg.
Alle brikkene beveger seg som ellers men, 
du MÅ ta de brikkene du kan ta!! Det er 
derfor om å gjøre å sette sine brikker slik at 
motstanderen Må ta de

Vil du spille mot en datamaskin eller lære 
om sjakk kan du gjøre det her: 
https://www.chesskid.com/no/computer/p
lay

MÅL: Å tenke strategisk

LESESTUND:

Finn en bok, tekst, tegneserie og les litt. 
Bruk f.eks deichman.no hvor du kan låne, 
lese og laste ned.

Slå opp ord du ikke forstår og skriv dem 
gjerne ned i din egen ordliste

LÆRINGSSTØTTE

LØS ET KRYSSORD

• Det er lagt ved et bildekryssord som du 
kan prøve 

• Alle Donaldblader og Aftenposten 
Junior har gode barnekryssord

• Eller du kan se her:
• https://www.gratiskryssord.no/kryssord

/kategori/lett/

MÅL: Leke med språk og lære nye ord

DRAMALAMA

FORTSETT OG ØV PÅ REPLIKKENE DINE

MÅL: Å kunne fremføre stykke man har øvd 
på

LÆRINGSSTØTTENDE

• Har du fugler i hagen eller utenfor 
vinduet?

• Finn ut hva slags fugler det er

• Har de vært her hele vinteren?

• Kommer det nye?

• Skriv opp og se om du ser 

MÅL: Å bli kjent med lokalt dyreliv

https://www.mestergronn.no/inspirasjon/sa-karse-til-paske/
https://www.klikk.no/foreldre/barn/egg--fro--tomat-2437989
https://www.chesskid.com/no/computer/play
https://www.gratiskryssord.no/kryssord/kategori/lett/

