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*Barna melder seg på kurs 
under spisetiden

Læring i spising og utetiden (kl.13.15 - 14.30): 
- Alle elevene skal delta på læringen i denne tiden.

- Læringssituasjonene skal preges av gode opplevelser.

- Læringsfokuset ligger på grunnleggende ferdigheter i språk- og 

matematiske ferdigheter.

Læring i aktivitetstiden (Kl. 14.00 - 16.00):  
- Elevene skal få velge mellom flere ulike læringsstøttende aktiviteter hver dag.

- De læringsstøttende aktivitetene skal henge tett sammen med skolens arbeid.

- Læringen i de læringsstøttende aktivitetene skal være skjult, erfaringsbasert og ikke 

minst aktiv og lekende!

Frilek på 
basen:  
(Maks 15 stk)

Klassemøte og lydbok 
(13.15 - 13.45)

Språkleker (13.30 - 14.00)

Elevene får mulighet til å delta på 

voksenstyrte leker med faglig 
fokus. I disse lekene vil elevene få 
språklig og sosial trening gjennom 

fysisk aktivitet. 

Utelek Formingsaktiviter Minecraft Education 1A

Lærerstyrt lek

(13.15 - 13.45)

Lek og Fantasi (13.45 - 14.30)

Elvene lærer ulike leker man kan 

leke uten utstyr. Slike leker er 
viktig for kognitiv læring. Lekene 

er inkluderende og fysisk aktivitet.

Utelek BYGG OG SPILL* TEATERLEK*

Mattelek 

(13.15 - 13.45)

Matteleker/Leksehjelp  
(13.45 - 14.30)


I disse voksenstyrte lekene vil 
elevene få gjøre seg erfaringer 

med matematikk i praksis. Disse 
erfaringene er sentrale i elevens 

matematiske forståelse.

Utelek Just Dance Formingsaktivteter 1B

Høytlesing/lydbok  
(13.15 - 13.45) 

Språkleker (13.30 - 14.00)

Elevene får mulighet til å delta på 

voksenstyrte leker med faglig 
fokus. I disse lekene vil elevene få 
språklig og sosial trening gjennom 

fysisk aktivitet. 

Tur og læring ALLIDRETT* KUNST*

Uka vår og varmmat! 
(13.15 - 14.00) 

Oppsummering og film  
(13.15 -14.00)


Vi snakker om uka som har gått. 
Barna får være med å velge det vi 
skal se på, vi koser oss og slapper 

av etter en lang i uke.

Varmmat Barna velger Tegnekonkurranse! 1C
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