
Idébank 

Jeg skal nå komme med forslag til ulike læringsstøttende aktiviteter som foreldre kan se hen 
til mens skolen og AKS holder stengt. 

Språkbaserte aktiviteter 

Forklare et begrep: Barnet forklarer et ord/uttrykk til de andre søsken/foreldre uten å bruke 
selve ordet eller begrepet. Barnet kan gi en bruksanvisning på hvordan en gjenstand brukes. 
De andre søsken/foreldre gjetter. 

Matematiske aktiviteter: Butikklek (rollelek)  

Når barnet leker butikk får de bruk for å kunne telle, dele opp og gruppere i 10-ere. Dere kan 
selv begrense prisen på varene i forhold til barnets alder. Barnet får utdelt penger i form av 
10-kroninger, 5-kroninger og 1- kroninger. Dere kan bruke varer som dere allerede har 
tilgjengelig hjemme. Dette kan for eksempel være tomme hermetikkbokser, annen tom 
emballasje, melkekartong, leker eller noe annet som dere har hjemme. Barnet eller 
søsken/foreldre priser varene og når leken starter kan barnet bytte på å være kasserer.  

 

 

Natur, miljø og bærekraftig utvikling 

Turbingo 
Turbingo innebærer at man på forhånd lager et eget bingobrett (kan bruke bingobrettet under). 
Målet for bingoen kan være å enten finne flest mulig av tingene på bingobrettet, eller et 
bestemt antall. Når man finner ting på bingobrettet, krysser man det av. Den som finner 
ønsket antall først (for eksempel 6 ting) eller den som finner flest ting etter turen er endt vil 
bli kåret til bingovinner. Dette er en fin måte å la barn utforske området selv. Her trenger det 
egentlig ikke å være en konkurranse heller, og man kan heller samarbeide om å finne så 
mange ting på bingobrettet som mulig. 

Du som eier aktiviteten må tenke litt gjennom hva som er sannsynlig å finne i området og lage 
et ruteskjema der barnet kan enten krysse av, eller de kan samle ting på brettet. (Gjerne litt 
utfordrende med marihøner og veps, men ting går fint). 



          Eksempel på turbingo. 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

Hvordan tegne en påskehare trinnvis. 
 
Det eneste dere trenger for tegne påskehare er blyant, fargeblyanter og ark. Klikk på linken under og 
følg veiledningen i videoen trinnvis. 

https://www.youtube.com/watch?v=sNKRfEQoE0E 
 

  

 

Dette er mine forslag!  

Vennlig hilsen, Humera Khan.  


