
 

 

AKTIVITETSHEFTE 

"PÅSKE-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 

 
Bokstavjakt 

 

Du trenger: 

• Post it lapper 

• Blyant 

• Litt plass til å bevege seg 

 

Skriv hele alfabetet opp på post-it-lapper. Skriv samtidig også opp lapper med 

tall fra 1 til 20. Spre de rundt i huset. Barna får 5 minutter på seg til å samle 

hele alfabetet opp i rekkefølge. Når man skal gå gjennom bunken etter endt 

runde er det den som har kommet lengst i alfabetet som har vunnet. Da skal det 

ikke ligge lapper med tall på i bunken. Da blir det minuspoeng. Neste runde blir å 

finne tallene. Belag dere på svette barn som har fått bruke både hodet og 

kroppen. 

  



 

Martins Beat for beat 

 

Du trenger 

• Litt plass å løpe på 

 

En person er «programleder». Deltagerne står på en side av rommet. 

«Programleder» skal gi et hint og en bokstav. Så snart deltagerne forstår 

hvilken sang «programlederen» refererer til, skal deltageren løpe til andre 

siden av rommet å synge første verset av sangen, ikke refrenget, men verset. 

Noen er vanskeligere enn andre, men dette gjør bare at de voksne også kan 

være med. Lykke til. 

 

Hint                                              Bokstav                                    Svar 

 
Sau                                                B.                    Bæbæ lille lam 

Bursdag                                         H.                    Hurra for deg 

Rev                                                M.                    Mikkel Rev 

Ekorn                                             N.                    Nøtteliten 

Dnaltdnevkab                                 B.                    Bakvendtland 

Gnager bak lampa                           G.                    Grevling i taket 

Hvem kan ikke ha dårlig humør       E.                    En busssjåfør 

Lite dyr på hodeplagget mitt          P.                    Petter Edderkopp. 

Hurra                                             J.                    Ja vi elsker 

*snork                                            B.                    Bjørnen sover 

Ut av Oslo                                      G.                    Gøy på landet 

Post                                                P.                    Postmann Pat 

Småsøsken kan også mye                L.                     Lillebrors vise 

Nattasang for rever                      S.                     So ro lillemann 

Politisang                                       B.                     Politimester Bastian 

Bildekk som går                             H.                    Hjulene på bussen 

Fransk hærfører fryser                N.                    Napoleon med 

Konge med seilskute                      H.                    Hiv og hoi 

En trollfamilie                               O.                    Olle bolle 

Skurk som stjeler venner              T.                    Tyven tyven 

Alle kropsdeler fra topp                H.                    Hode, skulder.. 

Å telle fjær og økser                     E.                    1,2,3 Indianere 

Alle sultne barna                            G.                    Gutter og jenter 

Strøm gjør deg bzz                        E.                    Elektrisk 

Dyr som oier seg                            D.                   Dyrene i Afrika 

En snill bjørn går gjennom skog      O.                   Ole B 



 

Ut på tur aldri sur 

 
Fotosafari 

 

 

Nå som våren endelig er her og fuglene begynner å komme tilbake, er dette en 

gyllen mulighet for å lære barna litt om dyrelivet. Hør litt på fuglelyder før 

dere gå ut i skogen og ta gjerne med kameraet. Det er mye rart å diskutere på 

en slik tur. «Hvorfor plystrer trosten 6 lyse toner og 1 mørk?», «Hva tenker du 

det betyr?». Hvis man bare sitter i stillhet i en liten stund er det utrolig hvor 

fort man legger merke til alle fuglene som beveger seg rundt i trærne. De 

fleste gutter i barneskolealder er veldig interesserte i dinosaurer. Dette er en 

gyllen mulighet til å fortelle litt om at fugler og dinosaurer på mange måter er 

de samme dyrene og diskutere hvorfor det er sånn. Gjør det til et mål å være 

ute i noen timer. Let gjerne etter fotspor i leira og se om dere får til et bilde 

av en hakkespett. Hakkespetten er hyppig i skogen rundt skolen. Det er bare å 

lytte. 

Send oss gjerne bildet hvis dere fikk et skikkelig blinkskudd. Om det så bare 

ble et bilde av naboens katt har dere hatt en fin tur ute og barna har blitt litt 

mer interessert i dyrelivet. God tur. 

 

 
 

 
 



Påskekrim 

 

Denne er jo en slager, men den krever litt tid og planlegging fra de voksnes 

side. 

Noe må forsvinne på mystisk vis. Gjerne alle telefonene i huset/Ipads eller alle 

eggene, for å komme med eksempler. Ved å fjerne alle telefoner i noen timer vil 

dere få en gyllen mulighet til å være ute i finværet uten alle distraheringer. 

Som enhver god påskekrim trenger dere en god skurk. Mitt forslag vil være en 

rampekylling. Jeg vet mange av dere har rampenisse i julen. Nå kan kyllingen få 

prøve seg med å stjele ting. Det kan i det minste være et godt dekknavn/alias 

på far eller mor. Legg ut små hint underveis. Gjerne utendørs. Inne kan dere 

hvor Ipad lå i går, putte et egg, en fjær, etc. Velg selv hvor lenge dere vil holde 

påskekrimmen gående, men husk at de minste fort blir engstelige og de eldste 

trenger en litt større utfordring. Det viktigste er å fullføre når man starter på 

oppgaven og den skyldige må frem i lyset. Det kan også være en fin måte dere 

voksne kan få brukt hodet på og samtidig hatt det litt gøy i disse rolige tider. 

Vi hadde stor suksess med «Bokormen» i fjor og entusiasmen blir sikkert ikke 

mindre hjemme. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lage mat er gøy 



 

Påskehareboller 

 

Du trenger: 

• 25 g gjær for søte deiger 

• 2 1/2 dl lunken melk 

• 1 dl flytende margarin 

• 1 dl sukker 

• 2 ts vaniljesukker 

• 1 ts salt 

• 2 egg 

• 8–10 dl hvetemel 

Pynt 

• 1 egg 

• Rosiner 

• Melis 
 
 

Smuldre gjæren i en bolle. Hell over melk og margarin, og rør til gjæren er 

oppløst. Rør inn sukker, vaniljesukker og salt. Visp egget lett, og tilsett det i 

blandingen. Arbeid inn mel til deigen slipper bollen. Dekk med klede, og la heve i 

20–30 minutter. 

Legg deigen på melet bakebord, og arbeid den smidig. Del den i to. Del deretter 

den ene delen i 20 litt større og 20 litt mindre emner, og form til hode og 

kropp. Den andre delen av deigen deles i like store emner som formes til ører, 

armer og ben. Sett sammen de ulike bitene til harer på et brett med bakepapir. 

Pensle harene med sammenvispet egg. Sett på rosiner til øyne og hasselnøtter 

til snuter. La heve i 20 minutter på et trekkfritt sted. Stekes midt i ovnen ved 

200 °C i 15 minutter. Avkjøl på rist under klede. Sikt melis over harene ved 

servering. 

Deigen kan også formes til én stor hare som deles opp ved servering, eller til 

vanlige runde boller hvis man ønsker det. 

 

 

 



Jungelsmoothie 

 

Du trenger 

• En liter juice 

• 4 bananer 

• 8 dl frosne bær 

• 8 dl yoghurt 

 

Det er best å lage denne smoothien i flere omganger, med halvparten av 

ingrediensene av gangen, slik at ikke blenderen blir overfylt. 

Ha ingrediensene i en blender og miks til en jevn smoothie. 

Tøm den over i et glass eller en skål og pynt med skiver av frukt på kanten. 

Tips: Man kan bruke all slags frukt, bær og grønnsaker, for eksempel 

bringebær, ananas, banan og eplejuice. Man kan gjerne piffe opp smoothien litt 

med chili eller saften av en lime. Barn elsker lime! 

Allergener: melk 

* Laktoseintolerant? Bruk laktosefri yoghurt eller kokosmelk. 

 

 
 

 



Kunst og kreativitet 
 

Påskekyllinger 
 

Du trenger 

• En gaffel 

• Gul tråd 

• Papir 

• Oransje og blå tusj 

• Saks 

• Gavebånd 

• 1 Fjær 

 

Legg en løs tråd mellom de midterste tennene på gaffelen. 

Ta en ny tråd,og surr den rundt hele gaffelhodet. Klipp av når den er ferdig 

surret. Bruk den første tråden til å binde dusken (det du har surret sammen). 

Sørg for at den er strammet godt. 

Ta dusken av gaffelen og klipp opp dusken. Stuss trådene, men ikke klipp av 

tråden du brukte til å binde dusken med. 

Lag en dusk til og knyt denne sammen med den første. Klipp av unødvendig tråd. 

Klipp opp en bit gavebånd og fest dette som et skjerf mellom de to duskene. 

Klipp til øyne og nebb og farg disse før de limes på. 

Lim på en fjær til slutt.  
 
 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=60YMH5myKaI&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60YMH5myKaI&feature=emb_title


Eggeglass av toalettrull 

 
Du trenger 

• 2 tomme toalettruller 

• Papir 

• Lim 

• Saks 

• Fargetusj 

• Gul maling 

 

 

Klipp opp to tomme toalettruller på tvers. Mal disse 4 bitene gule. 

La tørke. 

Finn frem papir, og tegn på 4 par store øyne. 4 nebb og 8 vinger. 

Klipp ut øyne, nebb og vinger og lim disse på når toalettrullene har tørket. 

Voila! Nå har familien fått nye eggeglass for påsken. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ylBPL1kxsAo (fra 10:30) 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylBPL1kxsAo


Sokkeharer 

Du trenger 

• Sokker som ikke matcher 

• Ukokt ris (en kopp pr hare) 

• Strikk 

• Sprittusj 

• Pent bånd (Hvis man ønsker) 

• Saks 

• Et litt høyt glass 

Putt en sokk i et litt høyt glass og tre den over kanten. På denne måten er 

det enklere å helle ris oppi.  

Hell i ris. Ta sokken ut av glasset og fest toppen av sokken med en strikk. 

Tre en strikk over midten av sokken. Dette for å lage hode og kropp. Den 

nederste delen av sokken kan gjerne ha den største delen av ris i seg. 

Bruk enda en strikk for å binde en hale.  

 

For å lage ører, klipp bort den overflødige delen av sokken. Sørg for at det blir 

nok igjen til å lage ører.  

Klipp så den overflødige delen på midten. Nå som du har to ører gjenstår det å 

forme dem. Bruk en sprittusj til å tegne opp hvordan ørene burde se ut og klipp 

deretter bort det overflødige stoffet.  

 

Tegn på to prikker til øyne og en X som nese. Gratulerer. Du har nå fått en ny 

påskehare. 



Eksperiment 
 

 

Heksebrygg 

 
Dette trenger du  

• Varmt vann fra springen  

• Bakepulver  

• Sitronsyre  

• Konditorfarge  

• Ei skål  

 

 

Ta et par spiseskjeer bakepulver og litt sitronsyre i en bolle. 

Lag en blanding av varmt vann og konditorfarge med den fargen du vil ha. Hell 

det fargede vannet over pulverblandingen. Det syder og bobler og ser ufyselig 

ut. NB! Boblingen varer bare en kort stund, så blandingen må lages til rett før 

du skal vise den fram.  

Hva skjedde?  

Bakepulver og sitronsyre reagerer med hverandre og lager karbondioksid-gass, 

CO2. Dette er den samme gassen som finnes i brus, og som får brusen til å 

boble når du tar av korken. Det er denne gassen som får heksebrygget til å 

boble og koke. Når alt pulveret har reagert ferdig, dabber boblingen av, og det 

som blir igjen, er en grumsete væske. 

 



Varmluftsballong 

Du trenger 

• En ballong 

• En 0,5L flaske 

• Vann 

• 2 Kjeler 

Fest en ballong på en 0,5L flaske. Sørg for å presse ut lufta i ballongen før den 

settes på. Finn frem en bolle med kokende vann og en bolle med kaldt vann. 

Begynn med å sette flaska ned i det varme vannet og se hva som skjer. Når 

ballongen har blåst seg litt opp, sett flaska i det kalde vannet. Gjør dette frem 

og tilbake noen ganger. 

Spør barna om hvorfor de tror dette skjer. La de komme med ulike forslag og 

diskuter dette sammen. 

Forklaringen: 

Når vi setter flaska ned i det varme vannet, varmes lufta inni flaska opp. Varm 

luft tar mer plass enn kald luft og vi sier at lufta utvider seg. Dette danner et 

større trykk i flaska, og siden vi har plassert en ballong på toppen, dyttes lufta 

ut i denne og den blåser seg opp. 

Når vi plasserer flaska i isvann, kjøles lufta ned, trykket i flaska blir mindre, 

lufta tar mindre plass og ballongen tømmes for luft. 

 


