
Nødvendig utstyr:
Kort til matlæringsspillet.

Spesialagentens oppgave:
Ta kopi av (og laminer, om mulig) kortene for matlæringsspillet. Sett av et trygt område på lekeplassen. Velg et spill 
og følg instruksjonene (se baksiden).

Gjøre spillene enklere og vanskeligere:
Se alternativene på den andre siden av dette kortet.

Undercover:
Skriv ut reglene og et ekstra sett med kort til matlæringsspillet som læreren kan bruke i timen.

Støtteapparat:
Hjelp Spesialagentene med spillet. Skriv en artikkel om sunne spisevaner for skolens nyhetsbrev eller nettside. 
Organiser morsomme aktiviteter som elevene kan ta del i (se Oppdrag: Bevegelse aktivitetskort).

Oppdrag: Ernæring
Formålet er å hjelpe elevene å lære om ulike typer mat og 

deres fordeler gjennom aktiv lek. 15-20
minutter

Aktivitet
skort



Matvett
(Enklere spill)

Et spill for fire eller flere deltakere.
Plasser fem ringer eller markører på lekeområdet,
og merk dem med de fem matgruppene.

Plasser spillkort med forsiden ned rundt omkring i
området. Be elevene om å løpe/hoppe/springe rundt i
området, rop «Finn maten», elevene finner et kort, ser på
det og løper til ringen/punktet for riktig matgruppe og
roper ut maten de har.

Elevene bytter ut kortene sine og spiller. Hvem kan bli den
første til å besøke alle fem matgruppene?

Matlæringsspill

Frukt og
grønt

Melk og
meieriprodukter

Kjøtt, fisk,
egg og
bønner

Sukkerholdige
og fete

matvarer

Brød, ris,
poteter og pasta

Finn to like
(Vanskeligere spill)

Et Finn to like-spill for seks eller flere deltakere.
Plasser alle kortene (minst 1 per person) med forsiden ned i
lekeområdet. Be deltakerne om å bevege seg rundt i området,
rop «Finn maten», elevene finner et kort, ser på det og beholder
det mens de fortsetter å bevege seg rundt i området og følge
disse instruksjonene.

Enklere versjon.
«Finn noen med mat av samme farge»
«Finn noen med mat fra samme menygruppe»
Deltakerne må finne en eller flere personer som har et kort
som matcher deres eget. De deler et faktum om maten på
kortet. Deltakerne plasserer kortet sitt tilbake på gulvet for
hver gang og gjentar.

Legg til de følgende instruksjonene for en vanskeligere versjon.
«Finn noen med samme matfaktum»
«Finn noen med samme ‘bra for’-faktum»
«Finn noen som har et matfaktakort med samme vitamin som
på deres eget kort»

Deltakerne plasserer kortet sitt tilbake på gulvet for hver gang
og gjentar, for å skape variasjon.


