
                                     1. trinn – OPPSTART OG HØST 2019 
 Læring i spising og utetiden (kl.13.35-15.00):  

- Alle elevene skal delta på læringen i denne tiden 
- Læringssituasjonene skal preges av lek og gode opplevelser 
- Læringsfokus ligger på språkutvikling, sosial kompetanse og 

samarbeid 

Læring i aktivitetstiden (kl.15.00-16.30):  
- Elevene skal få velge mellom flere ulike læringsstøttende aktiviteter under 

aktivitetstiden hver dag. Aktivitetene skal skje både ute og inne. 
- De læringsstøttende aktivitetene skal henge tett sammen med skolens arbeid 

- Læringen i de læringsstøttende aktivitetene skal vært skjult, erfaringsbasert og ikke 
minst aktiv og lekende 

 
Påmeldingsaktiviteter: 
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Mandag kl.13.35 
Vi leser mens vi spiser! 

 

Språkleker 
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. 

Firiidrett* 
14.00-15.00 

 

ByggmAKS 
15.00-16.00 

 

Ishall 
14.00-15.00 
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Tirsdag kl.13.35 
Klassemøte 

 

Matteleker  
I disse voksenstyrte lekene vil 

elevene få gjøre seg erfaringer 
med matematikk i praksis. Disse 
erfaringene er veldig sentrale i 

utviklingen av elevenes 
matematiske forståelse. 

Gymsal*  
15.00-16.30 

 

Gledefabrikken* 
15.00-16.30 

 

Eventyrverksted 
14.00-15.00 
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Onsdag kl.13.35  
Vi leser mens vi spiser! 

  

Lek og fantasi! 
Elevene skal få lære ulike leker 
man kan leke uten utstyr. Slike 
leker er viktige for språklig og 
kognitiv læring, spesielt for de 
minste elevene. Lekene er også 
inkluderende og fysisk aktive. 

Gymsal*  
15.00-16.30 

 

Bamseklubben 
15.00-16.00  

 

Løkkakoret* 
14.00-15.00 
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Torsdag kl.13.35 
Mat og miljø 

  

Språkleker 
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. 

Basketball* 
15.00-16.00 

 

  Teaterlek  
15.00-16.00 

 

Lekseverksted* 
14.00-15.00 
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Fredag kl.12.05 
Vi leser mens vi spiser! 

 

Matteleker  
I disse voksenstyrte lekene vil 

elevene få gjøre seg erfaringer 
med matematikk i praksis. Disse 
erfaringene er veldig sentrale i 

utviklingen av elevenes 
matematiske forståelse. 

Regnerøris ute* 
15.00-16.00 

 

Capoeira 
14.00-15.00 

 

Svømming 
12.30-16.00 

 

* fellesaktivitet med 2.trinn 


