
 

 

Periodeplan for læringsstøttende aktiviteter på AKS 1.trinn 

 

Uke Dag Læringsstøttende aktiviteter 

35 Mandag  Norsk 

Elevene har startet med ukens bokstav på skolen, og vi skal spille spill knyttet til ukens bokstav. 

Stigespillet vi har laget skal være kreativt og lekent, samtidig som det gir en kreativ tilnærming 

til læring.  

Onsdag  Norsk  

Motorisk trening. Elevene øver på blyantgrep og tegner + fargelegger bokstaver og mønster med 

stipla linjer. 

36 Mandag  Norsk  

Hemmelig venn – elevene fyller ut resten av en setning som vi skriver opp på tavla – lager kort 

til hemmelig venn  

Onsdag  Norsk  

Tema for dagen er vennskap. Elevene skal lage en vennskapsrull som henges opp i glassgangen 

på skolen. Jeg anbefaler dere å gå gjennom glassgangen neste gang dere skal hente, slik at dere 

kan se på resultatet. Elevene skal bli bevisste på hva et godt vennskap er, skrive sine tanker og 

meninger om hva en god venn er og hvordan vi tar vare på hverandre. De skal også tegne gode 

vennskapssituasjoner de selv har vært med på. 

37 Mandag  Samfunnsfag  

Introduserer temaet demokrati og valg. Fargelegger bilder knyttet til stortinget. Elevene skal 

spille demokrati-memory.  

Onsdag  Samfunnsfag  

Danner partier knyttet til en aktivitet de vil gjøre på tur og lager en plakat knyttet til partiet– 

elevene stemmer på partiet de er enig med  

38 Mandag  Norsk 

Ordstafett – hele trinnet felles ute 

Onsdag  Norsk  

Lese en kort bok/fortelling- refleksjon knyttet til handlingen og tegne en tegning til handlingen i 

boken – skape refleksjon og bruke fantasien til å illustrere handlingen 

39 Mandag  Matte 

Samlestafett (ute) – samle riktig antall gjenstander. For eksempel 4 kongler, 7 småstein, 3 pinner 

osv. 

Onsdag  Matte 

Elevene spiller mattebingo. Målet for økta er at elevene blir kjent med tallene 1-6 og at de 
lærer mens de leker. De får utforske matematikk i ulike situasjoner og leker med tallene.   
 

40 Mandag  Høstferie- Ferieklubb 

Onsdag  Høstferie- Ferieklubb 


