Tema dag på Vinterbopladsen
Ide til dagplejebørn, vuggestue børn og de mindste i børnehaven. På side 2 finder du opgaver til de
4-5 årige børnehavebørn, der kan supplerer oplevelsen på vinterbopladsen.
Del børnene op i små hold med en voksen pr. hold. Så får alle børn en mulighed for fordybelse og
en mulighed for at lære af den voksne og af sine kammerater mens I arbejder med disse aktiviteter:
Kåten indrettes:
 Kåterne rengøres i bunden. Gamle grene og evt. ukrudt fjernes.
 Birkeris fældes og lægges i bunden af kåten. (Øksen er i aktivitetskassen)
 De kan evt. flettes til et ”tæppe”
 Oven på birkerisene lægges rensdyrskind.
 På dette leje kan de mindste sove til middag. De har selv soveposen med.

Bålet:
 Voksne og børn hjælper hinanden med at sanke brænde i skoven. D.V.S. I finder små grene
og kviste, der ligger i skovbunden.
 I aktivitetskassen finder I større brænde og en økse. En voksen kløver brændet til bålet.
Børnene hjælper med at samle brændet når kløvningen er færdig. Husk at lære børnene, at
de skal holde afstand til kløveblokken under kløvningen.
 Bålet tændes
 Medbring evt. fisk inden i tager på Jagtstien. Skal I riste fisk over bålet er det også jeres
gruppe, der renser fisken og gør den klar.

Forårs tip:




Er det forår kan i tage de små birkekviste, der falder af når birkerisene flettes. Læg dem på
bålet og få denne oplevelse:
Duft: Birkeknopperne giver en duft af forår
Iagttagelse: Birke knopperne brister og små grønne blade folder sig ud.

Efter arbejdet husk da at hvile jer på rensdyr skindene.

De små aktivitets stier:
Efter I nu har fået jer indrettet på Vinterbopladsen kan I begynde at træne det at gå på jagt på de
små stier.


Træn balance, krybe over, snige igennem, kravle op, krybe under, balancere over, snig dig
frem.



Træn spyd kast fra stamme båden, kan du mon ramme ringen = ramme sælen?



Lytte og musik øvelse ved trommerne, dan to hold så I skaber en dialog i jeres tromme
signaler til hinanden.



Snig jer ind på dyrene og se om I kan fange dem med pileringene.



Læg dyresporene ud i skoven og lad børnene gå på opdagelse, finde dem og vende tilbage
med dem. Sammen kan I tale om hvilket dyr sporet tilhører.

Opgaver til de 4 – 5 årige børnehavebørn:
Når I er fortrolige med vinterbopladsen kan I tage på en større jagt.
Gå tilbage til toiletbygningen og drej så med stien mod højre. Følg varderne.
Ved 2. varde drejer I til venstre her starter stien med dyr skåret ud i jern.
Opgave mulighed 1:
Lad børnene snige sig ind på dyrene. Iagttage dem og vende tilbage til den voksne. Børnene kan
nu fortælle hvad de så.
Hvor stort var dyret?
Hvor mange ben havde dyret?
Kender du dyret?
Ved du hvad dyret hedder?
Tror du dyret lever i skoven i dag? – Eller levede det i skoven i stenalderen?
Opgave mulighed 2:
Vælg et af dyrene ud gå samlet hen til dyret og fortæl om dyrets levevis i jægerstenalderen / i
dag.

En varde er flere sten lagt oven på hinanden fortæller det er denne vej eller dette er stedet.

