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Valg av aktiviteter  

ALLE SKAL VELGE EN AV DE FEM 

AKTIVITETENE SOM STÅR PÅ VENSTRE 

SIDE. SETT OPP TALLENE FRA 1-5, DER 1 

SETTES PÅ DEN AKTIVITETEN MAN HAR 

MEST LYST TIL Å DELTA PÅ.  

AKTIVITETENE GJENNOMFØRES PÅ 

TIRSDAGER FRA KL.14 I UKE 4 - 12. 

(NESTE RUNDE STARTER I UKE 14) 

SVARFRIST: FREDAG 19.JANUAR 

________________________________________________________Klipp________________________ 

Navn og klasse:

Aktivitet Lesegruppa Naturagentene KorAKS Dansegruppa Hobby

Tall (1-5)

Aktivitetene  

Lesegruppa 

Her er det leseglede som gjelder. Vi har vært på 
kurs og fått mange gode tips knyttet til 
høytlesning og gode bøker. Det blir både 
høytlesing og stillelesing. Vi har muligheten til å 
bruke biblioteket og en ny lesekrok. 

Naturagentene  

Her skal vi forske og finne ut av ting vi lurer på. Vi 
lager noen hypoteser og jobber derifra. Vi skal 
bruke forskjellig utstyr, systematisere og vurdere 
resultater. Forskertrangen skal vekkes! 

KorAKS 

Vårt eget kor! Vi leser, øver og lærer sangtekster 
utenat. Vi leker med språkets lyder, rim og rytme. 
Appen «GarageBand» blir brukt til å lage sanger. 

Dansegruppa 

Her er det bevegelse, rytme, dans og fysisk 
aktivitet som gjelder. Vi kommer til å vise dansen i 
en fremføring. 

Hobby 

Kreativitet i fokus! Vi lager og skaper. Vi uttrykker 
oss gjennom bilder, figurer og bruksgjenstander. 
Det legges vekt på språk, former og måling. 

  AKS-NYTT 
 Trygghet | Trivsel | Lekende læring
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Vestibulum bibendum 
pede quis mi semper 

In et aptent posuere sapien 
tempor, id nullam fermentum 
consequat metus ut. Hasellus 
quam dolor dui, vehicula a id 
fermentum amet. Sapien in, quo 
vestibulum, viverra vitae.  

• In pellentesque rhoncus sapien 

• Praesent consectetuer, enim 

• Semper vehicula, elit ligula 
dignissim mauris 

Faucibus semper id vivamus justo 
vel aliquam. Egestas curabitur sit 
justo, elit risus velit orci vitae velit, 
orci curabitur amet recusandae 
ullamcorper quis.  

Quam nascetur fringilla quisque 
adipiscing porta, in nullam 
pharetra suspendisse, tincidunt 
dictumst varius. Quisque vitae 
lorem, tristique proin ut tincidunt 
id, ipsum cras bibendum eu arcu 
faucibus. Pellentesque soluta. 

mauris nulla erat imperdiet 
tincidunt est, purus aliquam sociis 
ac quis, amet lobortis dui amet. 
Amet quis habitasse vestibulum 
ipsum a suscipit, donec lectus 
turpis hendrerit. Montes et metus 
adipiscing consectetuer nunc.
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