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Påmelding til kurs 
 

 

Fra uke 6 begynner vi med kurs på Toppåsen Aktivitetsskole! 

Det vil være på tirdager fra kl. 15:00 til 16:30. 

 

Kursene har fokus på matematiske ferdigheter gjennom lek og går over en periode på 4 uker. 

 

Kursene har påmelding slik at man kan ønske seg til kurs innenfor et tema elevene selv ønsker 

eller har behov for repetisjon av. Det er 15 plasser på hvert kurs og derfor førstemann til 

mølla. Er kurset fullt blir man plassert på et annet utfra ønskene sine. Det er derfor viktig å 

nummerere etter ønske.  

 

Skrive tallene 1-3 i rutene foran kursene dere ønsker å melde dere på, hvor 1 er det man 

ønsker seg mest og 3 det man ønsker seg minst. 

 

 

 

 

 

Tidskarusellen  

   

 

 

 

Geokunst  

 

 

 

 

Tellerskritt  

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

     (Barnets fulle navn)  

 

 

 

 

Dato:………………  Foresattes underskrift:……………………………… 
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Informasjon om de forskjellige kursene 

 

Tidskarusellen 

Fokus på analog klokke. Hvor mange kvarter er det i en time og hva betyr egentlig ti på halv?  

Fysisk aktivitet på tid; hvor mange timer/minutter tar det? (løpe, hoppe, gå, reise). Elevene får 

øvelse i å anslå og måle opp lengde og regne sammen tid. Bruk av konkreter som målebånd, 

kritt og stoppeklokke.  

Sentrale begreper: sekunder, minutter, meter, fortere enn, hurtighet, distanse, løp, spurt, tid, 

avstand, lengre enn, kortere enn etc. 

 

 

 

 

 

Geokunst 

Vi leker med geometriske figurer digitalt, gjennom tegning, maling og klipping.   

Geometrisk kunst av ulikt materiale; garn, papir, plast, tre etc. 

 Mønster – lære om ulike variabler som antall farger, gjentakelser, telling og måling.  

 

 

 

 

 

Tellerskritt 

Lekende undersøkelser; Hvor mange? Hvor lenge? Ser vi noen forskjeller? Noen mønstre?  

(f.eks. yndlingsfarge, favorittmiddag, hobbyer, høyde, navn etc). Excel. 

Sentrale begreper: mengde, antall, variabel, diagram, forskjell, forhold etc.  

 

 

 

Uke Aktivitet 

Uke 6 Klokkebingo 

Uke 7 60-metern 

Uke 9 Stikkball med klokka 

Uke 10 Lage klokker 

Uke Aktivitet 

Uke 11 Papirbretting 

Uke 12 Geometrikollasje 

Uke 15 Lage planentene 

Uke 16 Geometriske mønsterkunst 

Uke Aktivitet 

Uke 17 Papirflykonkurranse 

Uke 18 Bli kjent  

Uke 19 Hvor mange ganger? 

Uke 20  Jentene vs guttene 


