
FREDAGSBREV BASE 1 - UKE: 17 

Takk for en super uke! 

 

 

 

 

 

 

NYHETER 
Vi startet perioden med å bla igjennom 

Aftenposten Junior. Noen av barna leste høyt for 

resten av gruppen. Vi diskuterte ut ifra bilder og 

det vi hadde lest. På slutten av timen tegnet vi det 

vi synes gjorde mest inntrykk på oss og det vi synes 

var viktig og nyttig informasjon. I løpet av denne 

periode skal vi lage vår egen avis.  

 
 

KUNST & HÅNDVERK 
I den første kunst & håndverks-timen for 

denne perioden, lagde vi våre egne 

nøkkelringer. Vi tegnet ønsket figur på noe 

som kalles krympeplater, ligner på plastikk. 

Deretter klippet vi ut og lagde et hull. Vi la 

figurere inn i ovnen på 130 grader. Etter 

noen minutter begynte figurene å krympe. 

Tilslutt ble de 1/5 av sin opprinnelige 

størrelse, samtidig som de blir litt tykkere.  

IKT 

I IKT gikk vi igjennom nettvettreglene. Vi snakket 

om hva IKT er og hvilke yrker som benytter seg 

av dette. Vi avsluttet med å prøve å logge inn og 

ut av datamaskinen med våre egne brukernavn 

og passord. Vi hadde en liten teknisk feil ved 

innlogging med den første gruppen. Dette vil bli 

tatt igjen før perioden er over.  
 

MATGRUPPE 
På onsdag lagde minikokkene deilig Tortilla. Dette 

er en potetomelett. Kokkene kuttet poteter og 

gulrøtter, kakket egg, pisket og krydret Tortillaen 

helt selv. Vi hadde også i erter. Det smakte 

fantastisk!  
 

FOTBALL 
Vi startet økten med oppvarming. Fokuset denne 

timen var å bedre teknikken og ha overblikk, selv 

med ballen i føttene. Vi hadde en stafett der 

fokuset var teknikk og presisjon. Før vi avsluttet 

økten med kamp, terpet vi på pasningsspillet.  
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Oppgave 1 

Skriv navnet på 2 pattedyr?  

 

 

Oppgave 2 

Hva heter den hellige boken til muslimer? 

 

 

Oppgave 3 

Når feirer vi Norges nasjonaldag?  

 

 

Oppgave 4 

Lag en tallinje. 

 

 

Oppgave 5 

Bruk tallinjen til å regne ut.  
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Oppgave 6 

Tegn en moské.  

 

 

 

 


