
 

 

AKTIVITETSHEFTE 

"Hjemme-AKS" 
 

Toppåsen Aktivitetsskole 

 

  



 

Toppåsen AKS har laget et aktivitetshefte for elevene som går på AKS. Disse 

aktivitetene kan dere utføre hjemme nå som vi ikke er på skole og AKS. 

Aktivitetene er planlagt ut fra de fire fagområdene beskrevet i Rammeplanen 

for Aktivitetsskolen. 

 

1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

2. Kunst, kultur og kreativitet 

3. Fysisk aktivitet 

4. Mat og helse 

 

 

Fysiske aktiviteter 
 

Napp i hale: 

I denne leken er «alle mot alle». Og den kan lekes både ute i hagen eller inne i 

stua. Alle i familien får en hale som festes godt synlig i bukselinningen.  Som 

hale kan man bruke små kluter, håndklær eller lignende.  Bruk fantasien din :)  

Målet med leken er å stjele flest mulig haler fra de andre ved å «nappe» dem ut 

av buksa på dem. 

 

 

Hinderløype inne: 

Man kan bruke hva man vil eller så kommer det forslag her: 

4/5 PUTER: legges ut på gulvet med litt mellomrom - hopp fra pute til pute. 

2 STOLER: settes etter hverandre- krabbe under og over. 

1 TEPPE: legges på gulvet- stå på teppe og hopp så høyt man kan med armene i 

været 20 ganger. 

1 SKJERF: legges ut på gulvet - balanse på skjerfet, man må ikke tråkke utenfor. 

4/5 KJEGLER (kan bruke sko eller leker) - gå sikksakk mellom tingene. 

Gjøres flere ganger. Det er morsomt hvis noen tar tiden på også :) 

 

 

Stoppdans med en vri: 

Her er en klassiker med en liten vri. Skru på Spotify/Youtube og finn en sang. 

En person må styre musikken og sette på pause ved jevne mellomrom. Målet er å 

fryse når musikken stopper. 

Istedenfor å være ute av leken om man beveger seg utenom musikken, må man 

sette seg ned og reise seg opp igjen. Bommer man en gang må man sette og reise 



seg en gang til. Neste gang man bommer må man sette seg og reise seg to 

ganger. Har man bommet 15 ganger er man ute. Dette vil få pulsen opp for store 

og små. 

 

Tall, bokstav og form. 

Her er en aktivitet som virkelig dekker det hele. 

Alt du trenger er maskeringsteip, penn og papir. 

Med maskeringstape, lag bokstaver, tall og former på gulvet i stua. 

Eks. Rektangel, trekant, A, F, 8, 2, etc. 

Skriv på et ark forskjellige ting man skal gjøre rundt det man har teipet. Gi 

beskjeder til personen på gulvet. 

 

Eksempelvis:  

• Gå på knærne og bjeff som en hund mot tallet 8,  

• Hopp på et ben 3 ganger innenfor rektangelet 

• Sett deg ned i diamanten 

• Løp til bokstaven O 

• Ål deg som en slange bort til 4 

• Krabb som en katt mot kvadraten. 

 

For de større barna kan det gjøres vanskeligere ved å bruke beskjeder som: 

• Hink bort til det dobbelte av 3 

• Rygg baklengs inn i bokstaven som kommer etter G i alfabetet 

• Løp til gangen og hopp inn i en firkant som ikke er kvadratisk. 

• Etc. 

 

 

 



Ut på tur aldri sur 
 

 

Naturbingo 

Ta med barna ut i naturen. Det blir gøy!! :) 

Aktiviteten kan løses av ett og ett barn alene, eller hele familien sammen.  

Man skal lete etter forskjellige gjenstander, og krysse dem ut på brettet sitt. 

Fullt brett? BINGO! 

Noe som er 

mykt 

Noe du synes 

er litt rart 
Noe som fint 

Noe som 

begynner på 

bokstaven «P» 

Noe som er 

gjennomsiktig 

Noe som er 

grønt 

Noe som er 

hardt 

Noe som er 

rundt 

Noe som er 

levende 

Noe som 

begynner på 

bokstaven «G» 

Noe som 

stikker 

Noe som er 

rødt 

 

 

Rebusløp 

Klipp opp noen ark og skriv oppgaver på lappene.  

Gjerne oppgaver som har med leksene å gjøre. Hvis barna lærer om hav på 

skolen, kan spørsmålene dreie seg om det. Dette er en fantastisk effektiv måte 

å lære på. Skriv også opp et hint om hvor neste oppgave befinner seg. For de 

minste kan man tegne på. 

Eks: en tegning av en postkasse, en sandkasse, en huske, etc. 

Heng opp lappene på riktig sted. Et godt tips vil være å følge rebusen selv og 

legge ut lappene. Ved enden av rebusen kan man legge en termos med kakao, 

sjokolade, eller annen premie man føler er riktig. Hvis denne er informert om på 

forhånd, vil nok entusiasmen melde seg fort. 

 

De minste vil nok trenge hjelp til å lese. Evt. kan en voksen bli med å stille 

spørsmålene før de får se tegningen om neste hint på lappen. 

God jakt.  



Lage mat er gøy 
 

Eplevafler: 

 
Kilde: matjungelen.no 

 

 

 

1L lettmelk 

4 egg 

1,25 dl flytende margarin 

1 dl havregryn 

250 g sammalt hvetemel 

2 ts bakepulver 

1-2 eple 

1 ts kanel 

2 ts kardemomme 

 

• Mål opp og visp sammen ingrediensene utenom eplene til en jevn røre. 

• La røren stå og svelle i minimum 20 minutter før steking. 

• Rasp epler på et rivjern og tilsett i røren. 

• Stek eplevaflene i smurt vaffeljern til de er gylne og avkjøl på rist. 

  



 

Pitapizza: 

 

 
Kilde: matjungelen.no 

 

 

 

8 stk grove pitabrød 

8 ss chilisaus eller tomatpure 

1 rødløk 

1 grønn squash 

3 paprika 

4 ss tørket oregano 

8 skiver hvitost 

1 pakke ruccola 

 

• Forvarm stekeovnen til 225 grader. 

• Legg pitabrødene på et stekebrett og smør på chilisaus eller tomatpure. 

• Rens og skjær rødløk, squash og paprika i skiver og legg på pitabrødet. 

• Krydre med oregano og legg skiver av hvitost på toppen. 

• Stek pizzaen på 225 grader i ca. 10 minutter. 

• Legg litt ruccola på toppen av hver pitapizza rett før servering. 

  



 

Martins mexicanske gryte 

 

 
(Bilde hentet frå FruTimian.no) 

 

• 1 boks hermetiske tomater 

• 1 boks mais 

• 1 boks sjampinjonger 

• 200 g hurtigkokt ris 

• 1 pakke kjøttdeig 

• 1 hakket løk 

• 1 dl lettfløte 

• 2 dl vann 

• Noen dryss cayennepepper (om man tør) 

 

 

Start med å stek opp kjøttdeig i en stekepanne. Finne frem en kjele og hell oppi 

hele bokser med hermetiske tomater, mais og sjampinjong. Hakk opp en løk og 

legg den i kjelen. Kokes på medium varme. Tilsett ris og vann. Når kjøttet er 

ferdigstekt kan dette også tilsettes. La koke i 8 min. Spe på med  litt fløte til 

gryten er kremet. Smak til med cayennepepper. 

Serveres med loff og smør og tortillachips. 

 

 

 

 

 



 

Arme riddere med frukt 

 

 
(Kilde: Matjungelen.no) 

4 egg 

2 dl Lettmelk 

2 stk eple 

2 stk banan 

10 stk jordbær/blåbær 

 

Pisk lett sammen egg og melk i en stor bolle. Legg i brødskivene og la den trekke 

i minst 5 minutter. Vend dem et par ganger. 

Skjær frukten i skiver. Stek skivene i litt margarin på middels varme i en 

stekepanne. Stek på begge sider til de er gyldne. 

Server de armeridderene med epleskiver, bananskiver og blåbær/jordbær, og 

et dryss kanel på toppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunst og kreativitet 
 

Male sommerfugler: 

 

Man skal kun «klæsje» på litt maling på midten av ett ark og brette arket. Da 

blir det en fin sommerfugl. Man bruker 3 til 4 farger. Da ser man hva slags fint 

mønster det blir. Når det er tørt, kan man, hvis man vil, forme sommerfuglen 

som egen med å markere med sort tusj eller maling. Og det blir ett fint bilde. 

 

 

Boblekunst: 

Her trenger man 3 til 4 forskjellige skåler som man putter maling oppi, 

såpe(zalo) og vann. Man skal ha like mye vann som såpe. Så blander man dette 

med en skje, slik at maling, vann og såpe er jevnt. Man kan f. eks. ha 4 skåler en 

med grønn en gul en med rød og en med blå maling.  

Så tar man ett sugerør og blåser opp bobler så høyt som mulig. Man tar 

deretter ett hvitt A4 ark og stryker lett over boblene. Det gjør man med alle 

fire fargene med samme ark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Påskekyllinger 

 

 
(Bildet er hentet fra hekleogstrikkeoppskrifter.no) 

 

 

 

Trolldeig: 

4 dl hvetemel 

1 dl salt 

1,5 dl vann 

2 spiseskjeer matolje 

 

Lag trolldeig. Rull små og store ovale kuler for så å sette disse sammen. Klyp på 

en haletipp på den store kulen og et nebb på den lille. Bruk pepperkuler til øyne. 

La de tørke over natten og stek de i 3 timer på 100 grader på bakepapir.  

Mal sammen. 

 

 

 

 

 

 

 



Lage påskeegg 

 

 

 
(Bildet er hentet fra colourfull-crafts.com) 

 

 

 

Egg 

Stoppenål 

Sprøyte uten nål 

Såpevann 

 

 

Sett egget i kartongen slik at det står stødig. Lag så hull på toppen av egget 

med nålen. Vær forsiktig. Dette er det nok best at foreldre gjør. 

Pirk opp hullet til passe størrelse og gjør det samme på motsatt side av egget. 

Sett munnen mot et hull og blås ut innholdet over vasken. 

Bruk sprøyten til å sprøyte inn litt såpevann. Hold fingre over hullene og rist. 

Gjør dette noen ganger (så det ikke skal råtne på innsiden) 

La eggene tørke og mal mønstre på de. 

Hvis det finnes sjablonger i huset er det ekstra gøy hvis noen voksne kan hjelpe 

til med å lakkere eggene utendørs. 

 

 

 

 

 



Eksperiment 
 

 

Drueteater (www.forskerfabrikken.no) 

 

Et svært enkelt, og overraskende morsomt, eksperiment. Eldre barn kan gjøre 

dette alene, og yngre barn kan gjøre dette sammen en voksen. Det er gøy for 

alle! 

 

Du trenger: 

• Druer 

• Vann med kullsyre (Farris el.) 

• Et glass 

• Vannfast tusj 

 

Slik gjør du: 

1. Hell vann med kullsyre i glasset 

2. Tegn ansikt på druene 

3. Slipp dem i glasset og se hva som skjer 

 

 

 

Svar: 

I mineralvannet er det karbondioksidgass, eller kullsyre. Boblene med denne 

gassen fester seg til druene. Gassen er veldig lett, lettere enn vannet i glasset. 

Når mange bobler med denne gassen fester seg til druen, trekker boblene med 

seg den opp som en luftballong. Der slipper boblene ut lufta , og druen synker 

ned igjen. Når det er tomt for karbondioksidgass, stopper prosessen opp. 

Tegner dere ansikt på druene blir de som små figurer som snor seg rundt 

hverandre i glasset. De kan være glade, sinte eller triste. De kan rope med stor 

munn eller være trøtte med sovefjes. Alt er lov! Gi dem replikker og ha det 

moro☺ På den måten får man utviklet språk og fantasi i tillegg til å undre seg 

over gasser, letthet og tetthet. 

 

 

 

 

 



 

Kompost i en flaske (www.nysgjerrigper.no) 

 

Alt og alle som lever i naturen, er avhengige av hverandre. Å forske på hvordan 

alt hengen samen, blir kalt økologi. Økologer kaller planter og alger for 

produsenter fordi de utfører fotosyntesen. Vi menneske og mange andre dyr 

kaller økologene for konsumenter, fordi vi bruker energien plantene og algene 

har fanget. Men det finnes også en tredje gruppe. De blir kalt nedbryteren 

fordi de lever av døde organismer. Energien i det som er dødt, blir altså òg 

brukt. Slik kan du studere nedbrytere hvis du lager kompost i en flaske:  

 

 

Du trenger: 

• En 1,5 liters flaske 

• Planteavfall 

• Kniv 

• Skjærefjøl 

• Teip 

 

 

Slik gjør du: 

1. Hvis det er en etikett utenpå flasken, legg flasken i vann slik at etiketten 

løsner. 

2. Få hjelp fra en voksen til å skjære flasken i to, ca. en cm nedenfor der 

flaska skrår innover. 

3. Fyll bunnen med husholdningsavfall (frukt- grønnsaker, skrell, osv.). Det 

kan også være planterester som du finner utendørs i hagen. 

4. Sett på toppen av flasken ved hjelp av teip slik at flasken blir helt tett. 

Følg med på hva som skjer de neste månedene. Noter ned hva du 

observerer og ta gjerne bilder underveis.   

 

             

 

Forsk videre til sommeren: 

Hva skjer hvis den nederste delen av flasken inneholder jord og mark? Går 

nedbrytingen raskere om du stikker små hull i siden av flasken slik at det 

kommer luft til? Blir en type organisk avfall brutt ned raskere enn andre typer 

 


