Emne: Indianer
Periode: uge 36 intro til udeskole
Periode: uge 37-40 indianer
Fag: Dansk, matematik, N/T
Vi vil tage et kamera med til udedagen og, så vidt muligt, lægge nogle billeder ind på intra,
så der kan blive noget at snakke om ved aftensbordet.

Uge 36 intro
Forberedelse:

Materialer








Logbog
Kort over spejderområde









Materialer til vejrstationer
Logbøger
Til indianerbrød
Materialer til indianerlege
Indianerhistorie





Model af vejrstationer
Indianerhistorie
Logbog

Snak om udeskole
Udlevering af logbog
Male oversigtskort af
spejderområde
Udedag:
Samles ved bålpladsen, snak
om adfærd. Samlingstegn.
oplæg til fremstilling af regn,
vind vejrmåling.
 Optænding af bål
 Pause
 Fremstille
vejrstationer/indianerbrød
 Indianerlege
 Pause
 Samling v. bål,
indianerhistorie
 Tilbage på skolen kort
opsamling voksen skriver op
på overhead
Evaluering:




Opsamling på vejrstationer
Oplæsning af indianer historie
Tegne/skrive om oplevelser

Uge 37 dyr og dragter
Forberedelse:

Materialer













Indianerhistorie
Ordkort, skriver ned
Lille orienteringsløb
Brændestave
Logbog
Vendespil








Bomuldsstof klippes til
Snor
maling/pensler/svampe
forberede lege







Indianerhistorie
Logbog
3-4 computere
Ark
Film

Indianer historie
Tillægsord på tavlen
Dannelse af familie
Ud at finde sit dyr som limes
i logbog find tegn på
brændestave (symbol)
 Finde gruppens navn
 Evt. vendespil
Udedag:
Oplæg om indianerdragter
på skolen
 Aflæsning af vejrstationer
 Samles ved flagstangen.
Info om dagen
 Pause
 Lave dragter /bælte. Dyr på
maven. Arbejde med
symmetri
 Indianer lege fra sidst
 Tilbage på skolen kort
opsamling voksen skriver op
på overhead
Evaluering:







Oplæsning af indianer
historie
Tegne/skrive om oplevelser
Vendespil
Evt. computer oplysning om
dyr
Ark med skrivning/mønstre
Evt. film

Uge 38 udsmykning
Forberedelse:



Indianer historier
Male symmetri på ark med
ansigter (drenge fjer, piger
halskæder)

materialer



Indianer historie
Ark






Perler/snor
Bølgepap/maling/fjer
Små amuletter/brændestave
Rytmestave





indianerhistorie
logbog
tingene fra dagen før til
færdiggørelse

Udedag:








Aflæsning af vejrstationer
Samles ved flagstangen. Info
om dagen
Pause
Lave halskæder/fjerprydning
symmetri. Brændestave med
Pause
Øve dans/rytme til lille
opvisning
Tilbage på skolen kort
opsamling voksen skriver op
på overhead

Evaluering:





Oplæsning af indianer
historie
Tegne/skrive om oplevelser
Opsamling hvis nogle ikke
blev færdige
ark

Uge 39 fisk
Forberedelse:




Læse indianerhistorie
Film om fisk levevis/fangst
Plancher med fisk
udvendig/indvendig
 Tegne/skrive på planche
Udedag:










Aflæsning af vejrstationer
Samles ved flagstangen. Info om
dagen
Pause
Fiskedissekering/lege, bål
Pause
lege, bål/ Fiskepartering
stegning/spisning af fisk og majs
opvisning af øvede danse
Tilbage på skolen kort opsamling
voksen skriver op på overhead

Materialer




Indianerhistorie
Film
Planche





Laks til partering
Forberede lege
Bål og majs




Indianerhistorie
Planche fra tirsdag

Evaluering:




Oplæsning af indianer historie
Tegne/skrive om oplevelser
Tegne/skrive på planche færdig

Uge 40 sproget
Forberedelse:



Læse indianerhistorie
Gennemgå enkle tegnsprog,
med gæt og grinmasser leg
 Følg pile ud til opgave. Hvad
betyder billederne?
 Leg gæt og grinmasser i
familierne
Udedag:







Aflæsning af vejrstationer
Samles ved flagstangen. Info
om dagen
Pause
Mal hinandens ansigter klar til
leg/kamp
Pause
Tilbage på skolen kort
opsamling voksen skriver op
på overhead

Evaluering:





Oplæsning af indianer historie
Tegne/skrive om oplevelser
Der er taget en masse
billeder der kan beskrives
Udvælge forskellige ting til
udstilling

Materialer




Indianerbog
Ark med tegnsprog





Opstilling af tipi
Rollespil
Ansigtsmaling

