Jagtstien
Beskrivelse
Hvordan levede mennesket i jægerstenalderen (for ca.
12.500 - 6000 år siden)?
I dette forløb skal børnene snige sig gennem skoven
via åndemanerpladsen forbi rævens hule. Undervejs
træner vi jagtteknikker fra jægerstenalderen og laver
vores egne spyd.
Vi bruger også de kulturhistoriske idrætslege som fx
jage-/fangelege, som udgangspunkt i
jægerstenaldertemaet.
På vinterbopladsen er der mulighed for at indrette sig i
kåten for en mindre børnegruppe, der for en dag går i
jægerstenaldermenneskets fodspor.
Har du nøglekursus til Jagtstien, kan du booke og
gennemføre forløbet på egen hånd. Hvis ikke, så book
forløbet med en formidler.

Praktisk information
Udbyder
Guldager Naturskole, MYRTHUE

Forløbstype

Forløb med formidler
Besøg på egen hånd

Målgruppe

1 - 6 år

Antal
25
Periode
24.02.2020 - 01.11.2020

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i
daginstitutionen

Varighed

Før:

Dette forløb er gratis.
Print drejebogen
Lav jeres egen ildpung
Lav jeres egen kikkert

4 timer

MYRTHUEs forløb er kun for kommunale
og selvejende dagtilbud i Esbjerg
Kommune.

Find anvisningerne i inspirationsmaterialet nedenfor.
Emneområde

Efter:
Gå på biblioteket, lån og læs:
Mammutjægeren af Tine Nord
Stenalder Benalder af Mick Manning

Sundhed og bevægelse
Historie og religion
Natur og friluftsliv
Teknologi og science
Trivsel og fællesskab

Mål

Læreplanstemaer

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:

Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science

Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter
arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse,
fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og
baggrund for at tage stilling og handle.

Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
Guldager Naturskole, MYRTHUE
\[page\]

Sted

Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V

Guldager Naturskole, MYRTHUE
Guldager Stationsvej 105
6710 Esbjerg V

Telefon 7616 8100

Inspirationsmateriale
Drejebog sommerbopladsen
Hent fil

Drejebog Vinterbopladsen
Hent fil

Lav jeres egen indpung
Hent fil

Lav jeres egen kikkert
Hent fil

Tilmelding
Send en mail eller ring til Fælleskontoret for
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
myrthue@esbjergkommune.dk
Tlf.nr. 7616 8100
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