
Passa på att delta i Gåspennans rörelseutmaning och utmana Holger och Fixx
(8 oktober – 8 november 2018 – mer information längre ner).

Att ta en rörelsepaus kan för många vara toppenbra för att sedan kunna koncentrera sig bättre – 
exempelvis vid skolarbete. Rörelse är bra och viktigt av många anledningar. Därför har vi i 
Gåspennan denna månad valt att lägga sex rörelselåtar i låtlistan månadens tips. Så ta en 
rörelsepaus eller bara dansa loss med våra låtar! Observera att de flesta av Gåspennans låtar har 
en instrumentell version på Spotify.  

Fabbedans
Utmana er själva att köra Fabbedansen! Följ instruktionerna, dansa och ös järnet!

Länk till låten : https://www.youtube.com/watch?v=-3MNGBR77vs

Gåspennestopp
Dansa så fort musiken kör igång! När vi sjunger stopp ska du stå alldeles stilla. I låten kommer ni 
även att få testa på slowmotiondans och dansa det snabbaste ni kan.

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=tiEA10WJr2s

Höger och vänster
Anta utmaningen och lär höger och vänster i en rörelselåt som handlar om just det. När ni är färdiga
så tipsar vi om att använda låtens arbetsuppgifter inom programmering.

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=8I64hblmKrY

Länk till arbetsuppgifter: https://www.gaspennan.com/programmering

Magister Mats-Viktor
Gör det redo att följa Magister Mats-Viktors instruktioner. Nudda de olika kroppsdelarna som Mats-
Viktor nämner. Träna vidare på kroppsdelar i arbetsuppgifterna. Lycka till!

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=_sWL-mnQtno

Länk till arbetsuppgifter: https://www.gaspennan.com/no Klicka på Magister Mats-Viktor

Godmorgon, Godigo
Starta upp dagen med sång och rörelse! 

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=kWRNfFZ9ABU

Hejdå, alla mina vänner
Avsluta dagen med sång och rörelse!

Länk till låten: https://www.youtube.com/watch?v=qzXLMR1B2pk&feature=youtu.be
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Du hittar låtarna samlade i spellistan Månadens tips: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLWqUkjggl9QwVPE9gz7bNTTwVKN12fs_G

Utöver dessa tips finns massvis med andra låtar och videos. Kanske vill du repetera 
multiplikationstabeller, lära dig om världsdelar eller sjunga om dubbelteckning?

Kika på på Gåspennans låtlista där ni hittar samtliga låtar och vad de handlar om:
https://www.gaspennan.com/komplett-latlista-alla-aemnen

Eller letar du Arbetsuppgifter – sorterat efter ämne?
https://www.gaspennan.com/arbetsuppgifter

På nästa sida hittar du Gåspennans rörelseutmaning 
som gäller mellan 8 oktober och 8 november 2018. 
Läs informationen för att delta i ett lustfyllt 
rörelseprojekt!
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Lyckas ni besegra Gåspennan?

Vi i Gåspennan älskar att röra oss. Lyckas ni besegra 
Holger och Fixx i deras rörelseutmaning?

Utmaningen startar den 9 oktober, valfri tid.
(Givetvis kan ni starta ett datum som är efter 9 oktober, så länge det är innan slutdatum för utmaningen). 

Den 8 november klockan 08.00 kommer vi att lägga 
ut ett inlägg på Gåspennans Facebooksida och 
Instagramsida. Vi kommer då även att nämna vilken 
poäng Holger och Fixx har lyckats få.  Då är det dags 
för er att, antingen på Facebook eller på Instagram, 
meddela hur många poäng ni har lyckats få ihop 
genom att under bilden kommentera hur många 
poäng ni har fått, vilken skola ni är, vilken klass eller 
vilket fritidshem ni är samt mailadress till ansvarig 
vuxen. Ni har fram till fredag den 9 november 
klockan 14.00. möjlighet att kommentera bilden för 
att delta i tävlingen. 

Alla deltagande klasser/grupper kommer att få ett 
signerat röreslsediplom samt en hemlig länk till en 
rörelselåt som ännu ej är utgiven. Diplom och länk 
skickas via mail. Ni kommer alltså att kunna dansa 
och röra er till låten långt innan den är utgiven. Vi 
kommer även att berätta vilken/vilka klasser eller 
fritidshem som har fått högst poäng.

Lycka till Gåspennevänner!




