
Vi kommer til å lære om betydningen 
av å stå på og ikke gi opp.

Stå på og ikke gi opp!

Oppdrag: Stå-på-vilje



https://youtu.be/AtCJV6K2sdQ


Hva er stå-på-vilje og 
hvorfor trenger vi det?

Hvem har hørt om stå-på-vilje?

Stå-på-vilje handler om å komme sterkt tilbake når 
noe ikke går som det skal, og gjøre et nytt forsøk.



Vi trenger å ha stå-på-vilje hver dag

Hvem husker hvordan det var å lære og sykle?

Vi må ha stå-på-vilje!
For å lykkes, må vi fortsette å trene.

Hvem husker når de lærte å knyte skolissene?



Styrken i «enda» 

Dette høres alt sammen ut som vi har gitt opp.

La oss bruke det spesielle kraft-ordet vårt til å hjelpe 
oss med å bli utholdende.

Vi trenger å tenke på hva vi sier og hva vi føler når vi ikke lykkes.

La oss lese dette 
høyt sammen:

«Jeg kan ikke løpe veldig fort»

«Jeg kan ikke balansere på én fot i 10 sekunder»

«Jeg kan ikke stave alle disse ordene»

«Jeg er ikke veldig flink til å løpe i mer enn 2 minutter»



Ordet vi trenger er 

ENDA 



Det er bedre, er det ikke?

«Jeg kan ikke løpe veldig fort ENDA»
«Jeg kan ikke balansere på én fot i 10 sekunder ENDA»

«Jeg kan ikke stave alle disse ordene ENDA»
«Jeg er ikke veldig flink til å løpe i mer enn 2 minutter ENDA»

La oss lese dem høyt på nytt 
med kraft-ordet ENDA på slutten.

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

Nå vi sier ordet ENDA betyr det at vi fremdeles kan 
prøve, stå på og komme sterkt tilbake.



Hvis vi ikke gir opp, kan vi bli bedre 
og kjenne mestringsfølelse!

Be om 
hjelp Finne glede i 

utfordringen

Være 
tålmodig Prøve på en 

annen måte

Når det kjennes ut som vi vil gi opp, 
kan vi...



I friminuttet kan dere prøve dere på noen utfordringer. 
Stå på og bli bedre!



Hva er
vår utfordring?



Du kan registrere dine forsøk i

 OPPDRAGSSKJEMAET.

Vi utfordrer deg til å stå på og prøve igjen hvis du 
ikke får det til på første forsøk.

å være i aktivitet hver dag!

Og ikke glem
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