VINTERFERIEPROGRAM 2021
3. OG 4. TRINN.

OBS! OBS!
•
•
•
•
•

Morgenåpningen vil være i det hvite huset for 3. og 4. trinn!
Husk å ha med to matpakker hver dag.
Husk å ha med klær etter vær. Vi er ute hver dag, også de dagene det står inneaktiviteter på
programmet. Å være våt og kald er ikke hyggelig.
De fleste aktiviteter og turer starter klokken 10.00, så det er viktig at alle er på plass innen da. Vi er
tilbake fra turer klokken 14.00.
Flott om dere gir beskjed om dere ikke kommer likevel, så gjør det planleggingen vår mye enklere.

MANDAG
Tur til gapahuken:
Vi pakker sekken og drar til gapauken. AKS fikser bål eller grill, og kjøper
inn nok pølser nok så alle får en hver (mathensyn tas). Ha fortsatt med
egen mat, for en pølse er ikke nok å bli mett på!
Ha gjerne med sitteunderlag og noe varmt i termosen.
Vel tilbake på basen arrangerer vi Mariokart-turnering!
TIRSDAG
Karnevalsfest:
Vi starter dagen med at de som ønsker kan lage seg karnevalsmasker og
hjelpe med å lage Pinata. Etterpå rigger vi til fest! Det blir musikk, liv og
mange gøye leker! De som vil kan ha morsomme og barnevennlige
kostymer.
ONSDAG
Matlaging og STEM-aktiviteter:
Hva er STEM? Står for Science, Technology, Engineering og
Mathematics. Oppgaver går ut på å få barna til å se løsninger,
samarbeide og «tenke utenfor boksen». På veien dypper de foten i
realfagenes verden på en gøy og spennende måte. Vi lager oppgaver
med dette i fokus. Etterpå svinger vi oss på kjøkkenet og lager noe godt
sammen.
TORSDAG
Skøytedag:
Vi er så heldige at vi har fått låne Readys skøytebane. Vi går fra skolen
klokken 10.00. Ha med sitteunderlag og tursekk, I dag blir vi mye ute.
Vi har noen låneskøyter, men ikke så mange, så flott om dere tar med
egne. OBS: Barna som skal stå på skøyter, MÅ ha med hjelm!
FREDAG
Kinodag:
Vi rigger oss til med kino og popcorn og lager kinofølelsen!
Vi vet ikke ennå hvilken film vi lander på, men vi følger aldersgrensene
vi finner på filmweb og barnevakten.no.

