
AKTIVITETSBINGO  1 
 

Aktivitesbingo er gøy når alle er med !  

Plukk søppel 

 
 

Det er veldig fint å gå en tur etter 
du er ferdig med skoleoppgavene 

dine.  
Et tips er å ta med deg en 

søppelpose og og samle alt du 
finner av søppel mens du går på 
tur. Ta bilde av alt søppelet du 

finner og send det til  
 

Cala002@osloskolen.no 
Eller 

Hehoa068@osloskolen.no  
 

Dyr ALIAS 

 
Du trenger: Penn, papir, saks og 

teip 
 

Klipp opp mange lapper og skriver 
navnet på forskjellige dyr på alle 

lappene. Disse skal teipes på ryggen til 
de som er med – de skal ikke selv vite 

hvilket dyr de er. På signal skal alle 
begynne å stille hverandre spørsmål 
for å finne ut hva slags dyr de er. Det 

er kun lov til å svare ja eller nei, og 
man må stille ulike spørsmål helt til 

man finner ut hvilket dyr man er. Den 
som finner ut først vinner!  

Finn og tørk blomster  
 

 
Ta en tur ut i skog og se på alle de 
vakre vårblomstene. Ta noen av 

dem med dere hjem og tørk dem – 
enten ved å henge dem opp-ned 

eller å presse dem i en bok. 
 

Send gjerne et bilde av det til oss!  
 

Cala002@osloskolen.no 
Eller 

Hehoa068@osloskolen.no  
 

GEOMETRISKE 

ROBOT 

 
To og to sitter rygg mot rygg og 
samarbeider. Den ene tegner en 
robot kun av ulike geometriske 
figurer. Den andre skal prøve å 
kopiere roboten uten å se 
tegningen; bare med hjelp av 
beskrivelser fra den som har 
tegnet. Når dere er ferdig så er 
det gøy å se hvis terningene 
ligner!  Lykke til!!  
 

Send gjerne et bilde av det til oss!  
 

Cala002@osloskolen.no 
Eller 

Hehoa068@osloskolen.no  
 

Terningspillet 50 
 
 
 

Oppnå poengsum mindre enn eller 
lik 50, og så nær som mulig 50. 

 
To til fire spillere. Kast to terninger 

hver sin gang. Når du har kastet, 
skal du legge sammen de tallene du 
har fått. Du kan bruke ark og blyant 
eller øve deg på hoderegning, den 
som oppnår 50 tallet først vinner!  

 
Lykke til!   

Papirfly-race 

 
 

Lag papirfly, og ha en konkurranse 
om hvilke fly som klarer å fly lengst. 

Husk å pynte og fargelegge 
papirflyet.   

 
 

Send gjerne et bilde av det til oss!  
 

Cala002@osloskolen.no 
Eller 

Hehoa068@osloskolen.no  
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