Tema dag på Sommerbopladsen.
Tema dagen er tænkt som en ide til aktivitet for dagplejebørn, vuggestue børn og de mindste i
børnehaven. For de 4-5 årige er der en ekstra aktivitet sidst på siden.
Del gerne børnene op i mindre grupper. Børnene har så muligheden for at lære af dig og deres
kammerater og mulighed for fordybelse, når I skal arbejde med følgende aktiviteter:
Bålet:






Børn og voksne sanker brænde i skoven. Det vil sige I finder små grene og kviste der ligger
på jorden.
En voksen kløver det større brænde, der ligger i aktivitetskassen. Øksen finder du også her.
Husk at lære børnene at holde afstand imens der kløves. En voksen kløver, børnene
iagttager. Bagefter kan børnene hjælpe med at samle det kløvede brænde og lægge det hen
til bål stedet.
I aktivitetskassen er der birkebark til optænding. Barken anvendes sammen med de kviste og
små grene I har sanket.
Varm evt. hyldebærsaft over bålet og lad børnene smage.

Indret teltet:




I aktivitetskassen finder du skind fra ræven, rensdyret, grævlingen.
Tal med børnene om dyrene og lad dem røre ved skindene.
Lad børnene hjælpe dig med at lægge skindene til rette på stammerne ved bålpladsen, så
sidder I blødt og lunt, når I skal drikke hyldebærsaften.

Indret teltet.

For de 4-5 årige børn:
Medbring pilegrene til sommerbopladsen.
Lad børnene finde pilegrenens balancepunkt ved at
lægge pilegrenen på pegefingeren.

Med kartoffelskræller knivene laver hvert barn et mærke ved pilegrenens balance punkt.
Øv jer nu i spyd kast. Hold ved balancepunktet og lad den tykkeste ende af spyddet vende frem når
I sniger jer hen imod et udvalgt mål og skyder. Øves mange gange til børnene er fortrolige hermed.
Medbring valnødder til sommerbopladsen.
Lad børnene være samlere. Fordel valnødderne rund på sommerbopladsen. Lad børnene finde dem.
Hvert barn kan herefter få mulighed for at flække valnødden med et gevir.

Kort jagt rute:
Du kan vælge at gå ruten med en lille flok mens de andre er på Sommerbopladsen. Siden kan I bytte
aktiviteter så de andre er på den korte jagt rute og du er på Sommerbopladsen.




Vandre sammen med børnene til Åndemanerpladsen.
Lad dem lave ”hatte teater” med hattene, der ligner dyr. Giv børnene roller dyr eller jæger.
Lad dem mærke og iagttage helleristningen





Snig jer hen til næste varde, gennem lågen over drage broen og hen langs søen.
Bær evt. de helt mindste i et rensdyrskind.
Kan I mon finde anden?



Snig jer gennem næste låge, forbi tre varder og op til rævens hule.



Mon de finder ræven?



Lad dem røre ved ræve pelsen, du finder i tasken til jagtstien.



Gå tilbage til sommerbopladsen og lad dem hvile sig på skindene. Børnene medbringer
soveposer.



Der er mulighed for at medbringe barnevogne, børnene kan sove i. Benyt evt. halvtaget ved
toilettet.



Der er toilet ved Sommerbopladsen.

