Robinsonaden

Fag
Målgruppe
Mål med forløbet
Beskrivelse af
forløbet

Forberedelse
Videre arbejde
Antal deltagere

Hvor
Varighed
Årstid
Pris

Medbring
BEMÆRK

Tværgående tema: Innovation og entreprenørskab
Natur og teknologi, madkundskab.
5.- 10. klasse
At afprøve sine evner til at overleve på en øde ø.
At samarbejde om at finde de bedste løsninger.
Forløb over to dage:
Dag 1: Grupperne dannes og sendes ud til en række poster hvor de skal fange mad,
tænde ild og bygge et ly for natten. Der tjenes points på dag 1 som veksles til AvnØer
der kan anvendes på dag 2.
Dag 2 får hver gruppe et bord med diverse udstyr hele fisk og fugle samt andre
råvarer til et måltid mad, der skal tilberedes over bål. Efter kort instruktion skal
grupperne klare sig selv. Hvis de gerne vil have svar på et spørgsmål eller mere
udstyr end det udleverede, koster der AvnØrer. Der serveres smagsprøver til de
hårde med uretfærdige dommere (lærerne eller naturvejlederen). Til sidst opgøres
regnskabet og vindergruppen fejres.
En mere detaljeret beskrivelse af forløbet kan tilsendes.
Tema om ”at leve på en øde ø”
SHTF, Prepping, klimaforandringer og verdenskrig
PRAKTISK
Aktiviteten egner sig for større grupper.
Optil 8 hold med ca. 6 – 12 deltagere.
Antal voksne afhænger af elevgruppens størrelse.
På dag 1 skal der være minimum en voksen til hver post.
Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby
1. dag: 4 – 6 timer (afhænger af antal deltagere)
2. dag: 4 – 5 timer
April – oktober. Eventuelt også vinter.
Råvarer: kr. 25,- pr. elev
Timer:
Gratis for skoler og dagtilbud i Næstved og Vordingborg Kommune.
Andre:
Begge dage kr. 4.800,Kun dag 2: kr. 3.600,Overnatning:
Skoler i Næstved og Vordingborg kommune: kr. 70,- pr. person pr. nat.
Andre: kr. 120,- pr. person pr. nat.
Dag 1: Madpakke og drikke i turrygsæk
Tag ekstra varmt tøj på eller med, da aktiviteten foregår udendørs.
Aktiviteten kræver aktiv deltagelse af lærere og eventuelt forældre.

