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Mat og helse – fysisk 
aktivitet i gymsal og 

svømmehall – dataskole 

 

Vi deler oss i grupper på 
tvers av trinnene og øver 
på respekt og toleranse. 

Ta med to matpakker og 
drikke, et sett skift, 
svømmetøy, håndkle, 
sjampo og såpe 

Sjekk værmelding og kle 
deg godt etter. 
 
 
 
 

Besøk til AKS Maridalen 
og tur i skogen 

 
Vi øver oss på å være en 

god gjest. 
Ta med to matpakker og 
drikke 
 
"Hvorfor blir bladene 
gule og røde om høsten? 
Grønt er klorofyll, gult er 
karotenoider, og rødt 
er antocyaniner – alle er 
fargestoffer som skal 
fange solenergien." 

 
-Lars S Dalen 
(Forskning.no) 

Mat og helse – fysisk 
aktivitet i gymsal og 

svømmehall – dataskole 

 

Vi deler oss i grupper på 
tvers av trinnene og øver 
på respekt og toleranse. 

Ta med to matpakker og 
drikke, et sett skift, 
svømmetøy, håndkle, 
sjampo og såpe 

Sjekk værmelding og kle 
deg godt etter. 
 

Skiforeningen inviterer 
barn i alderen 6 - 10 år og 

deres familier til 
spennende dager i 

naturen 
 

Aktiviteter:  
hinderløyper 
taueldorado 
orientering 
spikking 
leker 
bål 
oppdagelsesturer 
 

 
Vi øver oss på 
tålmodighet, utholdenhet 
og høflighet. 
 
Ta med gode klær, to 
matpakker og drikke. 

Tur til Geitmyra 
Matkultursenter for barn. 

"Vi jobber for at barn skal bli 
glade i mat som gjør dem 
godt! Fisk og grønnsaker, 
kunnskap og finmotorikk 

smelter sammen til supergod 
og læringsrik mat på 

aktivitetsskoler rundt i Oslo. 
Nå skal nemlig barna være 
med å lage maten! Dette 

kaller vi Læringsrik mat." – 
Geitmyra mat og kultursenter 

for barn   

Vi lærer å lage rød fiskesuppe 
og glutenfritt knekkebrød. Vi 
lærer å sette pris på god og 

sunn mat. 

 

 


