
 

 

Dags för äventyr!

Namn:

Klassens kod:

NUORI SUOMI

Efter en äventyrsdag 
behöver du 9–10 
timmar sömn.

Hurdan motionering var roligast, 
i var klarar du dig bäst?

Det är roligare med 
en kompis! 
Se tillsammans till 
att ingen lämnas 
ensam. Försök också 
få dina föräldrar 
eller någon annan 
vuxen att vara med!

Motionskort
10–29.4.2012

Teven, datorn och 
konsolspelar är roliga 
apparater, men kom ihåg, 
att två timmars stirrande 
på rutan är tillräckligt.

www.nuorisuomi.fi/liikuntaseikkailu

Fem måltider per 
dag håller dig pigg!

Fyll i halva talriken med grönsaker, ¼ med 
kött, fisk eller höna och ¼ med potatis, ris 
eller pasta. En bra måltid innehåller också 
fullkornsbröd med margarin och till dricka 
mjölk eller vatten! 

Sätt ett kryss i varje gång, när du har 
ätit måltid eller mellanmål. Genom 
att följa tallriksmodellen får du mål-
tiden att bli  mångsidig.

VECKANS 
UPPFÖLJNING

Frukost

Lunch

Mellanmål

Middag

Kvällsmål

MÅ        TI          ON       TO       FRE        LÖ        SÖ

I samarbete med

åk 0–2



 Du kan färglägga rutan 
alltid när du har rört dig 
10 minuter.

Försökt att få färglagt minst 
12 rutor per dag! Fick du 
även mera? Fint!

12 rutor = 
2 timmar motionering
 
Om du inte kan räkna hur 
många rutor du kan färgläg-
ga så fråga hjälp av vuxna!

Om du är sjuk, skriv ett S. 
Kom ihåg, att du får glädje 
och nytta av motion, när du 
har blivit bättre.

FÄRLAGT RUTOR 
SAMMANLAGT

Skol-
dagen

Efter
skolan

ON TO FrE Lö Sö

FÖRSTA 
VECKAN

TI TI ON TO FrE Lö Sö

TREDJE 
VECKAN

MÅ

Vik       här!

Vik       här! Vik       här!

Så här fyller 
du ditt kort:

Vad skulle 10 minuter motionering innebära?

SKOLDAG
• Har du rört dig under rasten? 
 Du kan färglägga en ruta!
• rörde du dig en lång rast – tillexempel  
 matrasten? Du kan färglägga två rutor!
• Hade ni gymnastik i skolan?
• Gick du till och från skolan?

EFTER SKOLDAGEN
• Lekte eller spelade du ute?
• Vad du med i idrottsklubben eller 
 idrottsförenings träning?
• Gick du till matbutiken, biblioteket   
 eller hos en kompis?
•  Cyklade du?
 • Spelade du några 
 inomhusspel som rörde dig?
• rörde du dig med din egen familj?

NUORI SU

M
I

NUORI SUOM
I

Hurraa! Tack för 
äventyren med mig!

Kukkuu! 
Det går bra!

Bra, fortsätta på samma 
sätt tills nästa veckan!

TI ON TO FrE Lö Sö

ANDRA
VECKAN

MÅ


