Friluftsliv. Behov - Daginstitutionsbørn - Skolebørn - Ryttere
Aktivitetsområderne 1, 2, 3, 4 og 5
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Tema forslag SNS og
Næstved kommune

Motionssløjfe

Aktiviteter:
værkstedshus og
bålplads
Pælehave
Sandkasse
Tal og
bogstavsfliser
Vejrstation
Arbejdsborde
Fugleskov
Sansehave og
spiring
Lergrav
Vandhul
Krible krableland
Planet sti
Bygge boplads
Fodboldbane
Motionssløjfe

Område 3 og 4

Aktiviteterne tilrettelagt således, at
de tilgodeser mange af de behov
man har i forbindelse med
udeskole.
Centrum for aktiviteterne er
bålpladsen og shelterne
Tanken er så, at man efter behov
bevæger sig rundt i skoven til de
forskellige aktiviteter.
Hvad er udeskole?
Udeskole er ikke bare en ugentlig
skovtur. Det er en pædagogisk
arbejdsmetode, hvor
undervisningen udendørs
integreres i den almindelige
undervisning i klassen – og støtter
og styrker denne.
Eleverne afprøver den teoretiske
viden og de færdigheder de får
indendørs, ved at arbejde konkret
med dem i uderummet. De bruger
fagene aktivt. Alle fag kan
inddrages – enten enkeltvist, så
man arbejder koncentreret med
dansk i skoven, historie i skoven
eller matematik i skoven – eller i
tværfaglige forløb.

Område 3 og 4
Aktiviteter
Værkstedshus og bålplads Mødestedet hvor klassen har
base. Her findes også et aflåst skur til redskaber.

Pælehaven er et sted hvor man i ro
og mag kan f.eks. læse, skrive digte
eller logbog. Her er man væk fra
omverdenen.

Sandkassen bruges til f.eks. arbejdet med vinkler, den
begyndende tal og bogstavskrivning ligesom den er
velegnet til arbejdet med begynder geometri.

Område 3 og 4
Aktiviteter

Terrasser hvor der på fliserne er
tallene fra 0 til 100 eller hele
alfabetet. Terrasserne er ideelt når
man f.eks. indlærer tal og
bogstaver. Der findes også mange
gode tal og bogstavs lege. Hvem
stiller sig først på 5 gang 5?

Planet stien opføres
på den sti der
gennemskærer
område 3 og 4.
Planeterne
opsættes i korrekt
målestoksforhold.
Det kunne være en
lokal kunster der
stod for
udsmykningen.
Som symbol for
solen sættes et
solur.

Område 3 og 4
Aktiviteter
En engelsk hytte er en vejrstation.
Der kan komme luft ind og ud af hytten.
I hytten er der redskaber til at måle vejret med.

Arbejdsbordene er placeret ved
shelterne

Fugleskov med planter
der bærer røde bær,
som er føde for fugle.
Foderbrædder opstilles
med beplantning der kan
fungere som skjul for
beskueren.
Der sættes fuglekasser
op i nærheden.

Område 3 og 4
Aktiviteter
Spiring – en ”have” med blomster, buske,
krydderurter og grønsager. En læmur giver
ekstra varme og man kan dyrke eksotiske
planter. Højbede til elevernes spiringsforsøg.

Krible krableland med større sten, væltede
stammer og stubbe, der er gemmesteder for
små dyr og insekter. Buske der tiltrækker
sommerfugle.

Vandhullet
giver mange
muligheder for
at arbejde med
smådyr i vand.

Område 3 og 4
Aktiviteter

Byggepladsen, hvor man kan bygge
huler, broer og tårne. Her er grene
og kæppe i alle størrelser. Man kan
save og snedkere

Motionssløjfen er en sjov og
udfordrende forhindringsbane

Fodboldbanen

