
 

Balsfjord kommune – for framtida  

Storsteinnes skole  
                 Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.  

 

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 3. TRINN 2017/18 
Faglærere: Line Maria Bratteng og Margrethe Biribakken Strand 

 

Emne/ 

tema 

Tidsbruk  Dette sier L-06 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

Læringsmål Lærestoff/ kilde 

Lokal forankring  

Ekskursjoner o.l. 

Svømming Hele året, 

annenhver 

uke 

- leike og utføre grunnleggjande øvingar med 

vasstilvenning som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, 

hoppe uti og orientere seg i vatn 

 

- vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, 

svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned 

og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 

3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle 

over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og 

ta seg opp på land 

 

- forklare kva personleg hygiene har å seie for eiga og 

andres helse og trivsel 

 

- Delta i øvelser som fremmer tryggheten i 

vann og øker svømmeferdighetene. 

 

- Dykke, flyte, gli, skape fremdrift, hoppe 

uti og orientere seg i vann. 

Moan bad 

 

Vanlig basseng 

 

Varmebassenget 

 

Badstu 

Aktivitet i ulike 

miljøer. 

 

 

August - leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der 

sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra 

 

- utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, 

hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og 

organiserte aktivitetar 

 

- følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar 

- Bli kjent med uteområdet ved skolen. 

- Delta på uteskole 

- Delta i ulike leker og spill 

- Kjenne til regler og følge dem i spill. 

- Inkludere alle i aktiviteter. 

- Gå turer der vi praktiserer trafikkregler og 

legger merke til skilt i trafikken. 

Gjennomgang av 

Trafikkregler 

(Samfunnsfag) 

 

Snakke om positiv 

deltagelse. 

 

Gapahuken 

 



 

Kunstgressbane 

Orientering August, 

september 

- samhandle med andre i ulike aktivitetar 

 

- lage og bruke enkle kart til å orientere seg i 

nærområdet 

- Bruke et enkelt kart til å orientere seg for å 

finne ulike poster i et gitt område. 

- Vise evne til å samhandle i aktiviteten. 

 

Stjerneorientering 

 

Kart over skolegården 

 

Ballspill Høst og 

vår 

- avlevere, ta i mot og leike med ulike balltypar og vere 

med i enkle ballspel 

 

- samhandle med andre i ulike aktivitetar 

 

Delta og samhandle med andre i ulike ballspill. 

Eksempel: 
- Kanonball 

- Stikkball 

- Fotball 

- Basketball 

- Innebandy 

- Slåball/dødball 

- Volleyball 

- Håndball 

Regler i ulike spill. 

 

Positiv deltagelse. 

 

Samhandling 

Sansemotorikk 

 

Sirkeltrening 

 

Styrketrening  

 

Stafetter 

 

 

Høst og 

vår 

- bruke småreiskapar og apparat frå tradisjonelle og 

alternative rørsleaktivitetar 

 

- anerkjenne kroppslege føresetnader og skilnader 

mellom seg sjølv og andre 

 

 

Bruke ulike redskaper og apparater: 
- Hoppetau 

- Erteposer 

- Diverse baller 

- Matter 

- Tjukkas 

- Rokkering 

- Medisinball 

- Ribbevegg 

- Balansebommer 

Vi bruker utstyret som 

hallen tilbyr. 

Dans 

 

Musikk 

Høst 

(BlimE) 

 

Vår 

- utforske, leike og uttrykkje seg med rørsler til ulike 

rytmar og musikk 

 

- vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar 

 

- setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar 

 

Delta i ulike type danser og delta på en god måte. 

- BlimE-dansen 

- Norsk folkedans 

- Barnedanser 

- Linedance 

- Hip hop og/eller breakdance 

- Swing. 

- Lage egne danser. Danse fritt. 

Musikk fra ulike 

verdensdeler/kulturer. 

 

 

Ski 

Vinteraktiviteter 

Januar, 

februar, 

mars 

- bruke ski og skøyter der det ligg til rette for det - Delta på skiaktiviteter etter sitt nivå. 

- Delta på aking. 

Skiutstyr, akeutstyr 

Friidrett Mai, juni - setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar 

 

- Forberede seg til aktivitetsdag i juni. Aktivitetsdag. 

Ute i naturen Hele året - bruke klede, utstyr og enkle bruksreiskapar for å - Delta på utekole/turer. Hva er forsøpling? 



 

 

 

Vann og 

sikkerhet 

opphalde seg i naturen på ein trygg og funksjonell 

måte 

- samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og 

kunne praktisere sporlaus ferdsel 

- ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, 

og tilkalle hjelp 

- Samtale og vite om viktige regler i naturen. 

 

Hva er forurensning? 

 

Tur til Gapahuken 

 

Tur til Lemmet-

vannet. 

 


