
Rustad Aktivitetsskole 
UKE 24 

Alle er ute når det er fint vær, derfor kan inneaktivitetene utgå og erstattes av utelek ☺ Aktivitetene med eksterne instruktører pågår som vanlig. 
Elevene MÅ være kledd/ skodd etter vær og føreforhold.  HUSK SKIFTETØY! 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

 Vi oppfordrer til at barna har 
badetøy og håndkle liggende på 
plassen i tilfelle vi har vannlek. 

 

 
Å si hyggelige ting til hverandre. 

 
dilan1806@osloskolen.no 
clala002@osloskolen.no 

 

 

 

Læringsstøttende aktiviteter på 
morgenåpning juni er blant 
annet: Klokkebingo, huskesnu 
og origami.  
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morgenåpning juni er blant 
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Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 
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Ute: Aktiviteter etter vær og 
føreforhold ☺ 
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Kunst og håndverk   

Vannlek i skolehagen  

Snakkepakke med Yousra og 
Fardowsa  
 

Kunst og håndverk  

Kunstgresset: Staffet.  

Lær og les gjennom lek på 

IPAD gruppa  
 

Fysisk aktivitet: Hinderløype 

Lær og les gjennom lek på 

IPAD gruppa  
 

Fysisk aktivitet: Dødball  

Insektagenter med Martin  

Mat og Helse: Vi deler ut 

oppskriftene for alle våre 

4.klassinger. 

 

Fysisk aktivitet: Dødball  

Kunstgresset: Yatzy, bowling og 

staffet.  

Avslutningen 4.trinn   

Læringsstøttende aktiviteter i 

regning i juni er bl.a. Butikklek 
med fokus på veksling, 
addisjon og subtraksjon.   
Tallkunstnerne: Vi lager kunst 
med geometriske figurer. 
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Læringsstøttende aktiviteter i 
lesing i juni er bl.a: 

«Sommerbok- prosjekt» med 
Book creator. Vi lager 
sommerdikt, tegner til diktene 
og lager diktplakater. 
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  God helg ☺ 
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