
R O S E N K N O P P E N   U K E   1 4       
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 30.03 Tirsdag 31.03 Onsdag 01.04 Torsdag 02.04 Fredag 03.04

4.KLASSEBUTIKKEN

BAK NOE GODT
Bruk oppskriftene

Vær nøyaktig når du måler og rydd opp 
etter deg

GYM: 
Barneyoga:

https://www.youtube.com/watch?v=W
Es79mfal2A

https://www.youtube.com/watch?v=2
S_xofUy_fU

Diverse øvelser:
livegymskole.no

KUNST&HÅNDVERK:
Tegn, mal, lag noe fint som vi kan stille ut 
sammen når vi møtes igjen!
Send gjerne et bilde så kan vi vise det på 
nettsiden☺

Origami er figurer brettet av papir uten 
bruk av saks, tape, lim eller annet.
Prøv denne linken:
https://www.youtube.com/channel/UCUAz
O81OuEQEwYmmK66UK-A

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

GRØNNSAKSLABERATORIET

SÅ ET FRØ!

Hvis du sådde et frø forrige uke må du 
passe godt på det. Hvis du ikke gjorde 
det forrige uke er det bare å starte nå.
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 og hjelpe det og 
vokse

LAG MIDDAG!
Her er det viktig at du får lov og hjelp 
av de voksne. Men disse oppskriftene 
er det jo du som har gjort før så du skal 
være kjøkkensjef ☺

SJAKKSJOKK

SJAKK UTEN ALLE BRIKKENE
Her må du kunne sjakkregler på forhånd.

Spill vanlig sjakk men uten dronninger eller 
andre viktige brikker. Dette er en fin måte å 
lære seg og bruke alle brikkene på

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. Lydbok er også fint. 

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

Følg med på podcasten Barnerådet: 
https://www.aftenposten.no/kampanje/aft
enpostenjunior/

TO MORSOMME EKSPRIMENTER MED 
BALLONG:

https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-
bhg/hjemmeeksperimenter/390-
eksperiment-nr-23-dansende-rosiner

Klarer du denne?
https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-
bhg/hjemmeeksperimenter/387-
eksperiment-nr-21-ballong-pa-spyd

Før du begynner: 
• Skriv opp hva du tror kommer til å skje 

Dette kalles å lage en tese

Når du holder på:
• Skriv opp hva som skjer!

Etterpå:
• Skriv opp hva som ble resultatet og prøv 

å forstå hvorfor det skjedde

• Gikk det som du trodde først? Eller 
skjedde det noe helt annet?

DRAMALAMA

Lag et lite dikt om hva du fyller dagen din 
med. 

Send det gjerne på epost eller 
skolemelding så kan vi vise det på nettsiden

FORTSETT MED FUGLETITTINGEN
• Har du fugler i hagen eller utenfor 

vinduet?

• Finn ut hva slags fugler det er

• Har de vært her hele vinteren?

• Kommer det nye?

• Som regel er det noen fugler som blir 
sjefen, og noen småsjefer når 
"storsjefen" ikke er der. Klarer du å se 
hvem disse er?

• Ser du forskjell på hann og hunn 
fuglene?

• Skriv opp det du ser 

MÅL: Å bli kjent med lokalt dyreliv

https://www.youtube.com/watch?v=WEs79mfal2A
https://www.youtube.com/watch?v=2S_xofUy_fU
https://www.youtube.com/channel/UCUAzO81OuEQEwYmmK66UK-A
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.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/
https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-bhg/hjemmeeksperimenter/390-eksperiment-nr-23-dansende-rosiner
https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-bhg/hjemmeeksperimenter/387-eksperiment-nr-21-ballong-pa-spyd

