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Husk: To matpakker, drikkeflaske og skiftetøy hver dag. 

UKE 31 

 
Onsdag 

Inne\ute 

Vi er tilbake etter sommerferien og gjør oss kjent med den nye andretrinnsbasen. 
Barna kan tegne, perle, bygge, spille eller være ute. 

Torsdag 

Klinkekulebane  

Ved hjelp av ulike rør og litt lærertyggis lager vi en superkul 
klinkekulebane, barna lager banen så ser vi om kulene kommer seg 
helskinnet gjennom! 

Fredag 

Hyttebygging 

Vi går ned i den engelske park og bygger hytter med det vi finner av 
materialer.  
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Mandag  

Hinderløype i gymsalen  

Vi lager en løype i gymsalen med ulike hinder, barna skal få 
testet koordinasjon, spenst, utholdenhet og kløkt. 

Tirsdag 

Tur til Forsvarsmuseet 

Opplevelsesrik dag på Forsvarsmuseet, omvisning og 
egenaktiviteter for barna på Forsvarsmuseet.  

Onsdag 

Laserløype  

Barna må komme seg gjennom en laserløype, klarer du det 
uten å være nær en eneste laserstråle?  

 

Torsdag 

Kreativ dag 

Barna skal få være kreative og male og tegne. De skal få 
utforske høstens farger i alle sine nyanser. 

Fredag 

Vikingdag  

Vi drar ca. 1000 år tilbake i tid til vikingtiden. Vi lager 
vikingsmykker, vikingbåter, skriver runer og spiser bakte epler. 
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Mandag  

Orientering  

Barna får kart og må finne alle postene. Orienteringssans, 
samarbeidsevner, lure veivalg og rask og nøyaktig 
kartlesing er noe av det en må beherske for å nå til topps. 

Tirsdag 

Frognerparken  

Vi stikker bort til Frognerparken. Titter på statuer, 
blomster og leker på lekeplassen. 

Onsdag 

Vulkan 

Vi lager vulkaner utendørs. Ved hjelp av den kjemiske 
reaksjonen mellom eddik og natron skal vi lage 
vulkanutbrudd!  

 

Torsdag 

Tur til botanisk hage  

Vi drar på tur til den botaniske hagen på Tøyen. Vi 
utforsker den unike samlingen av planteflora og går inn på 
naturhistorisk museum for de som vil det. 

Fredag 

STENGT GRUNNET PLANLEGGINGSDAG 
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PÅMELDING SENDES TIL: 
aks.skoyen@osloskolen.no INNEN 29.06.18  
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