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        Tveita, juni 2018 
 
 

AKTIVITETER I AUGUST UKE 31, 32 OG 33 
Nye 1.trinn: Se egen plan 

 

UKE 31, Målområde Kultur og Fysisk aktivitet og lek: Bli kjent gjennom felles opplevelser 
 

Onsdag 
1. august 

 
 

For: 2,3og 4.trinn 

Varierte aktiviteter i AKS. 
Vi har styrte lekpregede aktiviteter med 
læringsstøtte. Vi tar ut hageslange, badebasseng 
parasoller og telt dersom sola smiler til oss. Vi spiser 
og koser oss ute   

 

 

Oppmøte: senest 10.00 
 

 
 

 
Torsdag 
2. august 

 

 
For: 2,3 og 4.trinn 

Tur til Skøyenparken 
Vi drar på tur til Skøyenparken, hvor vi har 
piknik, badminton og leker "skogsharn" 
 
Vi sjekker vår kunnskap om trær; navn, 
kjennetegn og hva trær har felles 

 
 
 

 
Oppmøte: senest 09.00 

 

 
Fredag 

3. august 
 

 
For: 2,3og 4.trinn 

 Skattejakt: 
Bli med på et eventyrlig skattejakt, Hvem finner den 
hemmelige skatten tro? Her må det løses koder, både ord, 
tall og begreper 

Varierte aktiviteter på AKS. 
Vi ser på foto, tegner og snakker om turen til 
Skøyenparken. Samler ord og begrep til ordbank "ut på tur 
i natur" 
Variert lek og læring. Mye utendørs, med vann, 
vannspreder, plaskebasseng. 

Oppmøte: senest 10.00 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Fortsettelse på neste side: Aktiviteter i AKS i uke 32 og uke 33 
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UKE 32, Målområde:  Fysisk aktivitet og natur: bli kjent gjennom felles opplevelser 
 

Mandag 
6. august 

 

 For påmeldte på 3. og 4. trinn:  

Allidrettsskole 
Bra treningstilbud med profesjonelle ledere innen fotball, 
innebandy, basketball og cricket. Ansatte fra AKS Tveita følger 
elevene. 
Bindende påmelding for hele uken. 
Elever fra 3. og 4. trinn som ikke deltar på Allidrett denne uken, får 
tilbud på AKS sammen med 2. trinn disse dagene. Kanskje vi får til et 
par utflukter, men det er ønskelig at alle deltar på Allidrett 
 

For 2-4.trinn: 
Aktiviteter på Aks 
Stasjoner med variert lek og læring,  
 inne og ute, frie og styrte. Mye utendørs, med vann, vannspreder, 
plaskebasseng. 
1. trinn: se egen plan 

Oppmøte: Allidrettskole innen 08.00  
Husk:  2 matpakker og nok drikke 

 

 
 
 

 

 

 

 

Oppmøte: Senest 10.00 
Husk: en matpakke og en drikkeflaske 

 
Tirsdag 

7. august 
 

  For påemeldte på 3. og 4. trinn:  

Allidrettsskole  
 

 
 
For 2 - 4.trinn:  

Tur til Verdensparken på Furuset 
Gøy!  Her skal vi klatre, skli, leke og vasse i vannet 
 

Oppmøte: Allidrettskole innen 08.00 
Husk:  2 matpakker og nok drikke 

 
Oppmøte: senest 09.00 
 Husk: en matpakke og en drikkeflaske 
og ekstra tøy i sekken 
 
 

 
Onsdag 

8. august 
 
 
 

 For påmeldte på 3. og 4.trinn:  

Allidrettsskole 

 
For 2-4.trinn 

Besøk til Lindeberg gård 
Vi får hilse på noen dyr, hoppe i høyet leke og kose oss rundt i 
det fine området.  
 

Oppmøte: Allidrettskole innen 08.00 
Husk:  2 matpakker og nok drikke 

 
Oppmøte: senest 09.00  
Husk: en matpakke og en drikkeflaske 
 
 
 

 
Torsdag 
9. august 

 
 
 

 

For 3.og 4.trinn: 

Allidrettsskole 

 
 For 2.trinn: 

 Tur til Østensjøvannet 
Vi tar med oss luper, forstørrelsesglass, håv, insektduk, 
fuglebok … for å bli litt kjent med dyrelivet og fuglearter som 
finnes her. 
 
 

Oppmøte: Allidrettskole  senest 08.00 
Husk: 2 matpakker og nok drikke 
 

 
 

Oppmøte: På huset senest  09.00 
Husk: en matpakke og en drikkeflaske 
og ekstra tøy i sekken 
 
 

Fredag 
10. august 

 
 

For 3. og 4.trinn 

Allidrettsskole 

 
For 2.trinn 
  

1. Vi ser på foto, tegner og snakker om denne uken,  
samler på nye ord og begreper til ordbankene våre 

2. Ordsquiz natur – ukens ordbank 
3. Tull og tøys med vann 

Oppmøte til Alidrettskole: 08.00 
Husk: 2 matpakker og drikke 

 
Oppmøte: senest 10.00 
 Husk: en matpakke og en drikkeflaske 
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Uke 33:Natur,  Fysisk aktivitet og lek: bli kjent gjennom felles opplevelser 
Mandag 

13. august 
For 2., 3. og 4.trinn 

Tur til Speiderplassen: Stasjonsbingo og blåbærtur  
Barna får utdelt et bingo-ark med diverse aktiviteter, de 
krysser på arket sitt for hver gang de har utført en stasjon, 
så skal vi leke, kose oss og plukke blåbær.   
 
Vi tar bilder, som vi bruker til gjenfortelling og samle nye ord til 
ordbanken "natur" 

Oppmøte :kl 09.00 
Husk: en matpakke og en drikkeflaske 

 
 

 
Tirsdag 

14.august 
 
 
 
 
 
 

For 2. , 3. og 4.trinn  

Friluftsdag til Lutvann skolens lavoer 
 Vi er invitert til Lutvann Aktivitetsskole, sammen skal vi 
ha mange morsomme vannaktiviteter, pannekakesteking, 
rebus i skogen og kanopadling for 3. 4.trinn.  
 

 

Vi tar bilder, som vi bruker til gjenfortelling, tegning og samle 
nye ord til ordbanken "natur" 

 

Oppmøte :kl 09.00 
Husk: en matpakke og en drikkeflaske 
og ekstra tøy i sekken. 

 

 

Onsdag 
15. august 

 
 
 
 
 
 
 

For alle 

Stasjonsleker på AKS 
 Vi har invitert elever fra naboskoler til variert fysisk 
aktivitet her ved Tveita skole: Aball, stafetter, slengtau, 
slåball og fotball i bingen, og litt "hjernegymnastikk" 
 
Vi tar bilder, som vi bruker til gjenfortelling og samle nye ord 
og begreper til ordbankene våre. 
 

 

Oppmøte kl 09.00 
Husk: en matpakke og en drikkeflaske 

 

Torsdag 
16. august 

 
 
 

For: 2,3og 4 trinn 
Ekeberg 
Tur til Ekeberg: mulighet for å spille minigolf, hilse på 
dyra: hester, geiter, griser, sauer og flere. Vi vil også 
være på lekeplassene.  
Minigolf må forhåndsbestilles og koster 50kr. 
Barna kan ha med 100kr i lommepenger de kan da 
velge å bruke disse pengene på riding, være inne hos 
dyra eller å kjøpe seg is. 
 

Oppmøte kl 09.00 
Husk en matpakke og en drikkeflaske 

 

 
 
 

Fredag 
17.august 

 
 
 

 
BEACH-PARTY OG VANNLEKER 
Siste feriedag før skolestart! 

Vi har bestilt strålende sol Vi fyller bassengene våre, 
slår opp teltene og skrur opp musikken! Vi serverer is-te, 
frukt og annet snadder og avslutter sommerferien med 
sambarytmer eller annen musikk barna liker 

Oppmøte senest kl 10.00 
Husk: en matpakke og en drikkeflaske, 
solbriller solhatt, badetøy 

 
 

 


