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Suhayka Forskning  
Uke 38 3A - Uke 39 3B - Uke 41 3C 

 
 
 

 
 
 
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

Aks starter 13.50 13.20 13.20 13.20 13.20 

 

Mat 14.20 
Laks med stekte poteter og 
agurksalat 
 

14.20 
Pasta med ostesaus og rå 
staver av gulrot/kålrot 

13.50 
Kylling nuggets med søtpotet 
fries 
 

13.50 
Fiskepinner med hjemmelaget 
potetmos og grønnsaker 

14.20 
Havregrøt med epler og 
rosiner 

      

Akt Ute/bordaktivitet Forskning eddiks raket Forskning  eddiks raket Forskning  eddiks raket Ute/bordaktivitet 

  

Tema/info/målområde 
Språk- lesing, skriving og 
muntlige ferdigheter. 
Regning og matematik. 

 Vi skal pynte raketten ved 
lage vinger til den. Da skal vi 
bruke fargepapir og klippe 
vinger slik at det passer rundt 
flasken. Da kan elevene tegn 
på vingene og skrive navnet 
sitt. 

Vi fortsetter med å lage neste 
del av raketten og det er 
tuppen. Vi bruker fargepapir 
til dette. Vi lager også et stativ 
til raketten.  

Dag 3 er den store 
oppskytningen. Vi bruker 
grusbanen til å skyte opp 
raketten.  Vi skyter opp 
raketten ved å putte eddik og 
bakepulver (i en te-pose) og 
setter på en vinkork. 
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Simen Fysisk aktivitet  
Uke 38 3B - Uke 39 3C - Uke 41 3A 

 
 
 

 
 
 
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

Aks starter 13.50 13.20 13.20 13.20 13.20 

 

Mat 14.20 
Laks med stekte poteter og 
agurksalat 
 

14.20 
Pasta med ostesaus og rå 
staver av gulrot/kålrot 

13.50 
Kylling nuggets med søtpotet 
fries 
 

13.50 
Fiskepinner med hjemmelaget 
potetmos og grønnsaker 

14.20 
Havregrøt med epler og 
rosiner 

      

Akt Utetid/Bordaktivet Flerbrukshallen Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Utetid/Bordaktivet 

  

Tema/info 
Fysisk aktivitet- trener 
sosial kompetanse 
gjennom fellesaktivitet 
og lagspill. 

 Vi er i Bøler flerbrukshall og er 
der fra 1500 til 1545. Vi har 
frilek hvor det blir satt ut 
forskjellig typer utstyr 

Vi er enten i lille lekesal eller 
på grusbanen. Der blir det 
både kanonball og stikkball. 

Fang halen på grusbanen. Alle 
starter med en hale hver. Her 
skal barna jakte etter halene 
til hverandre. Den som står 
med flest haler til slutt når 
leken er over vinner. Avslutter 
med litt stikkball. 
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Kenneth musikk  
Uke 38 3C – Uke 39 3A – Uke 41 3B 

 
 
 

 
 
 
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

Aks starter 13.50 13.20 13.20 13.20 13.20 

 

Mat 14.20 
Laks med stekte poteter og 
agurksalat 
 

14.20 
Pasta med ostesaus og rå 
staver av gulrot/kålrot 

13.50 
Kylling nuggets med søtpotet 
fries 
 

13.50 
Fiskepinner med hjemmelaget 
potetmos og grønnsaker 

14.20 
Havregrøt med epler og 
rosiner 

      

Akt Utetid/bordaktivet Musikk Musikk Musikk Utetid/bordaktivet 

  

Tema/info/målområde 
Kunst, kultur og 
kreativitet 

     


