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GJENNOMFØRT 

Periode 1. trinn 2. trinn  Base 3 

 

1/1 -31/1 

 

Temaer: 

Påmelding og oppstart 

av aktiviteter og fast 

ukeplan.  

*Vi lager våre egne 

dukker og figurer som i 

gamledager 

Temaer: 

Påmelding og oppstart av 

aktiviteter og fast ukeplan.  

*Vi skaper figurer og 

historier av små steiner. 

 

Temaer: 

Påmelding og oppstart av 

aktiviteter og fast ukeplan.  

*3D-tegning og by-bygging.  

Vi designer gjennom tegning i 

måleskala og bygger hus til en by 

med murstein og mørtel. Vi lærer 

om materialer og byggteknikk – 

denne aktiviteten har blitt mer 

omfattende enn vi forutså og 

varer hele våren.  

Fysisk aktivitet 

(uke 4) 

Fordypning, 

målområde 2 

 

Program: Vinteraktiviteter hele uken. Elevene skal lære å kle seg etter været, samarbeide 

om felles oppgaver med temaet vennskap.  

Eget program ble slått opp på basene. 

 1 /2 - 10/2 

Vinter 

 

Temaer: 

*Malingstrykk av tall og 

bokstaver med forskjellig 

utstyr. 

*Vi lager vårt eget 

memoryspill 

Temaer: 

*Klokka, dager, døgn 

måneder, årstider 

Vi lager pappklokke og 

årshjul 

 

Temaer: 

*Engelsk ved matbordet på 

onsdager 

*3D-tegning og by-bygging.  

 

Kunst og 

håndtverk 

(uke 7) 

Fordypning, 

målområde 3 

Prosjektuke: 

*Bokstavtrykk 

*Kreativ maling 

 

 

Prosjektuke: 

*Vi tegner og maler med 

forskjellige teknikker og 

utstyr.   Begrepstrening – 

nytt tema hver dag. 

Prosjektuke: 

* Smykkeverksted 

* Farger og symboler (kalde 

farger) - vi maler vinterbilder – se 

opphengt på  

Vinterferien  

(uke 8) 

Vinteraktivitet – eget program 

 

 

27/2 – 12/3  

Vinter 2 

 

Temaer: 

*Tolkning av bilder: Vi 

lager historier ut fra 

bilder. 

*Følelser: vi utforsker 

følelser i mimelek 

Temaer: 

*Klokka, dager, døgn 

måneder, årstider 

*Vi lager pappklokke og 

årshjul 

 

Temaer: 

*Engelsk ved matbordet på 

onsdager 

*3D-tegning og by-bygging.  

 

Mattemoro 

(uke 11) 

Fordypning, 

målområde 1 

 

Prosjektuke – matematikk, regning og tall. 

Se smått og stort for detaljer. 
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Periode 1. trinn 2. trinn  Base 3 

13/3 – 31/3 

Vår  

Temaer denne 

perioden: 

*Vårtegn – blomster 

og planter. Finne navn 

og fakta om blomster 

og planter vi ser ute.  

*Matgrupper – lese 

oppskrift, bruke 

måleenheter og lære 

begreper 

 

Temaer denne 

perioden: 

*Vi lager 

skjellettsprellemenn 

*Tallaktiviteter med tall 

fra 0-100 

*Forskerspiren: Vi lager 

drivhus og sår frø av 

bl.a. agurk og tomat 

Temaer denne perioden: 

*Stjernetegn. Vi blir kjent med 

stjernetegn – navn og 

utseende 

*Vi tar målinger og fører 

statistikk over været og lager 

værplakater.  

 

Påske-

verksted 

Uke 14 

 

Tradisjonelle Påskeaktiviteter på alle baser. Vi lager påskepynt. 

Påske Påskeferie – se eget program. 

18/4 - 28/5 

 

Vår 2 

Temaer denne 

perioden: 

*Matgrupper – lese 

oppskrift, bruke 

måleenheter og lære 

begreper 

*Vi lager bilder med 

forskjellig utstyr, som 

makaroni, erter og 

bønner.  

*Forskerspiren: Vi 

lager drivhus og sår frø 

og bønner. 

Temaer denne 

perioden: 

**Engelske barnerim og 

eventyr. Gjenkjenne 

norske eventyr på 

engelsk. 

*Forskerspiren: Vi lager 

drivhus og sår frø av 

bl.a. agurk og tomat 

Temaer denne perioden: 

*Elevene skal plante frø og 

utforske gjenbruk av mat i 

jorda. Vi tar bilder underveis. 

*Klokka 

*Vi veier, måler og baker fra 

oppskrift. 

 

 

 

Matuke (uke 

22) 

Fordypning, 

målområde 4 

 

Prosjektuke – mat og begreper 

Eget program kommer. 

 

6/6 – 22/6 

Forsommer 

 

Temaer denne 

perioden: 

*Matgrupper – lese 

oppskrift, bruke 

måleenheter og lære 

begreper 

* Vi leker gamle 

sangleker og rim ute 

og inne 

Temaer denne 

perioden: 

*Matgrupper – lese 

oppskrift, bruke 

måleenheter og lære 

begreper 

* Vi leker gamle 

sangleker og rim ute og 

inne 

Temaer denne perioden: 

* Farger og symboler (varme 

farger) - vi maler 

sommerbilder 

*Konkurranser med papirfly. 

*Vi veier, måler og baker fra 

oppskrift. 

 

 

23/6-20/8  

Sommer-

åpent 

Stengt i JULI. 

Vi er ute og gjør det vi har lyst til.  

Eget program for ferien kommer i begynnelsen av juni. 

 


