Hold 4
Hej alle sammen 
Her følger planen for Udeskolen alle onsdage fra uge 16 i april og frem til
sommerferien.
Uge 16
Opstart med hold 4. Vi starter på skolen onsdag morgen, hvor vi samler gruppen på bænkene
under halvtaget kl. 8. Dette er vores faste samlingssted på udeskoledagen.
Hold 4 skal rystes sammen og finde fælles fodslag.
Vi går en tur til Slugten, hvor vi skal lave forskellige samarbejdsøvelser ud fra Friluftsrådets
Læringskort: TB 01, TB 02, TB 04, TB 05 og TB 06.
Nogle af læringsmålene for dagens aktiviteter:











Udvise tillid
se hvornår andre har brug for støtte og rådgive hinanden
arbejde sammen under tidspres
planlægge og udføre en opgave i fællesskab, der kræver at alle er aktive
kende egne styrker og begrænsninger
øve balance og motorik
bevæge sig som en gruppe
gennemføre en aktivitet
tage initiativ og vise handling
samarbejde med andre for at opnå tydelige mål

Dagen sluttes af med logbogs-skrivning.
Uge 17
Vi skal med bussen til Tønballe Naturskole, som ligger ved Juelsminde. Vi skal være sammen med
naturvejlederen Bernt, og vi skal blandt andet på fossil-jagt langs kysten. Det vil være en god idé at
have varmt tøj på, regntøj og ekstra strømper med i tasken, da det kan være koldere ved kysten.
Børnene skal også have mulighed for at gå i vandkanten, så gummistøvler vil også være en god idé
til denne dag.
Mål: Målet med dagen er at få en naturoplevelse samt at få trænet motorikken.

Børnene skal desuden lære, hvad et fossil er, samt tilegne sig viden omkring hvad der skete i
Danmark for mange millioner år siden.
Dagen afsluttes med logbog.

Uge 18
Vi skal igen være sammen naturvejlederen Bernt. Denne gang skal vi med bus til naturskolen
Søballegård ved Tørskind, hvor vi skal kigge på livet i vandhullet. Børnene skal selv ud med nettet,
og se hvad de kan finde af liv.
Mål: Børnene skal lære om hvilke dyr, der lever i et vandhul, og dermed blive klogere på de
forskellige arter, der lever i og ved vandet.
Dagen afsluttes med logbog.

Uge 19
Vi starter med nogle fysiske matematikopgaver på skolens boldbaner. Det er matematik med
bevægelse.
Læringsmålene for øvelserne er:
Eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik
Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer
Eleven kan besvare og stille matematiske spørgsmål
Eleven kan opdage regneregler og enkle sammenhænge mellem størrelser
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Derefter laver vi bål i bålhytten og bager pandekager, og Claus finder harmonikaen frem. Vi laver
en opfølgning på dagens aktiviteter og skriver logbog.
Uge 20
TORSDAG d. 17/5.

Vær opmærksom på at udeskolen er om torsdagen i denne uge. Onsdag er derfor almindelig
skoledag.
Vi skal med bus til Vingsted Historiske Værksted. Målet med dagen er at give børnene et praktisk
og visuelt indblik i jernalderens dagligdag (500 f.Kr. til 850 e.Kr.), hvor de selv er aktører.
Programmet er som følger:
8.30 – velkomst og lidt praktisk information.
Derefter har vi ca. 4 timer med praktisk arbejde. Vi skal være på Steppinggården, hvor vi skal
arbejde med aktiviteter i to forskellige grupper. Børnene skifter aktivitet, når halvdelen af tiden er
gået, så de kommer til at prøve det hele.
Der er en aktivitet, hvor der skal laves mad; grøntsagsstuvning med vilde urter og planter fra
nærområdet. Samt en aktivitet, hvor børnene skal skyde med bue og pil og lave andre gamle lege.
Vi afslutter med fællesspisning, hvor børnene viser og fortæller om det, de har lavet.
Vi tager bussen hjem til skolen kl. 13.30. Den dag skriver vi ikke logbog pga. det stramme program.
Uge 21
Vi skal til Søndermarksskoven i Vejle, hvor vi skal mødes med Peter Vestergaard. Sammen med
ham skal vi blandt andet lære at klatre samt lave andre fysiske aktiviteter.
Mål: Børnene skal udfordres motorisk, så deres fysiske grænser afprøves og forhåbentlig bliver
flyttet.
Dagen afsluttes med logbog.
Uge 22
9. klasserne har sidste skoledag, så vi starter på skolen sammen med de andre, hvor vi er i
klasserne.
Efter karamelkastningen tager vi bussen til Vejle, hvor vi igen mødes med Peter Vestergaard.
Mål: Se uge 21.
Dagen afsluttes med logbog.

Uge 23
Vi skal besøge den Minkfarm, hvor Jakob fra 3. årgang bor.

Vi skal med bussen hjem til Jakob, hvor vi får en rundvisning og et indblik i hvordan arbejdet er på
en minkfarm.
Mål: Børnene skal se og opleve hvordan livet er på en minkfarm.
Dagen afsluttes med logbog.

Uge 24
Temauge. I denne uge er der ikke udeskole, da der er temauge på skolen.

Uge 25
Vi skal på tur til Givskud Zoo, hvor vi gør brug af deres skoletjeneste. Vi skal arbejde med emnet
’Rør og spørg’. Vi skal kigger på kranier, fødder, pels og haler fra forskellige dyr. Og blandt andet
lære om dyrenes forskellige levevilkår. Er der forskel på tænder, negle osv. hos henholdsvis
kødædende dyr og planteædende dyr. Der vil blive rig mulighed for netop at røre og spørge.
Mål: Eleven har viden om udvalgte dyr og deres levevis og forstår, at de ved at se på dyrs fysiske
træk, kan sige noget om hvordan dyrene er tilpasset levevilkårene i naturen.
Dagen afsluttes med logbog.

Uge 26
Fællestur til Tirsbæk Strand med hele indskolingen. I denne uge tager vi hele indskolingen med i
udeskole.
Mål: Alle klasser på tværs hygger sig.
Dagen afsluttes med logbog, hvis vi kan nå det.

