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Dinas utrolige aktiviteter

DUÅs Dinosaurskole, 4.2020

Hei dere utrolige barn!
Her er mange ideer til aktiviteter du kan gjøre sammen med
foreldrene dine, besteforeldrene dine, søsken eller alene.
Du kan fargelegge stjernen ved siden av aktiviteten når du er
ferdig med en aktivitet. Se hvor mange du kan klare.
Lek gjettelek om følelser med noen. Ta hver sin
tur og vis følelsesansikter til hverandre. Den
andre skal gjette hvilken følelse det er.
Bruk et speil og se hvor mange følelsesansikter du
klarer å lage. Prøv for eksempel; glad, ivrig, lei seg,
stolt, redd, modig, frustrert og avslappet.
Tegn gladstedet ditt og heng tegningen opp på
rommet ditt, slik at du kan se på det hvis du blir
engstelig eller bekymret.

Spør noen i familien din om hvor de har sitt gladsted.
Gå rundt i huset som en anspent robot. Trekk pusten
dypt tre ganger for å bli avslappet. Lat som du er en
slapp spaghetti som faller ned på gulvet.
Hopp ti stjernehopp så fort du kan, legg deg ned på
gulvet eller i sofaen og ta ti dype inn- og utpust, for
å slappe av og roe deg ned.
Lag en kosekrok med puter og tepper. Les eller fortell
fra favorittboka di for ett av kosedyrene dine. Om du
har et kjæledyr som liker å kose, kan du lese eller
fortelle for det også.
Lag en teppeborg hvor du kan roe ned og slappe
av. Spør om du kan få lov til å spise noe godt der
inne, sammen med favorittkosedyret ditt.

Avslapningstermometer
Jeg kan klare å roe meg ned

Vis noen i huset ditt hvordan de kan

Tenk "Stopp”

bruke liksom-skilpaddeskallet sitt
for å roe seg ned. Hvis alle er

Pust dypt tre
ganger

opptatt, kan du lære hemmeligheten
bort til et av kosedyrene dine.

Hold deg rolig
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Vis noen i huset ditt hvordan de kan bruke avslapningstermometeret for å holde seg rolige. Om alle er
opptatt kan du gjerne snakke via videosamtale med en
venn og forklare det til ham eller henne. Du kan også
tegne ditt eget termometer og ha dette inne i borgen
din.
Spør om lov til å snakke med noen du savner via
videosamtale; -en venn, en besteforelder, en nabo
eller noen andre.
Tegn en tegning til en du tror kan være ensom; - en
nabo, en besteforelder eller en venn, -og be en voksen
om hjelp til å sende tegningen. Du kan sende enten via
post eller via internett.
Be om lov til å leke ute. Finn seks ting på to ulike
steder, for å hoppe over og løp mellom. Gjør dette 10
ganger (for eksempel mellom to trær eller en benk og
et tre, - eller lignende).

Tilby deg å hjelpe til med å lage mat
hjemme, - for eksempel middag.
Tenk på noe du kan hjelpe de voksne i huset med. Det kan
være å rydde leker, rydde av bordet etter et måltid,
brette klær, ta ut av oppvaskmaskinen eller lignende.
Spør om å få ta et bad med badeskum i badekaret eller i
dusjen. Be om å få låne noen plastboller, plastbeger,
skjeer og lignende til å leke med.
Øv på en dans fra Just Dance på Youtube, - eller øv for
eksempel på å danse Baby Shark dansen. Vis dansen for
noen hjemme hos deg.
Lag et skuespill med dukker og kosedyr. Hvis det er
mulig, kan du be foreldrene dine eller et søsken om å ta
opp video og sende til noen.
Lek på rommet ditt mens du
har videokontakt over
internett med en venn. Dere
kan for eksempel leke
sammen i 30 minutter.

