Lederinformation – Opdag Slettens natur – halvdagsløb
Beskrivelse af løbet:
Løbet er udviklet således, at det kan være helt op til jer, hvordan I gerne vil bruge posterne.
I kan lege med på temaet eller bare bruge posterne uden tema. Løbet bliver båret af jeres
engagement, og det er afgørende at I leger med, går på opdagelse sammen med børnene
og giver løbet liv.
I må også meget gerne bare vælge nogle af posterne ud, og kun lave dem som I lige har lyst
og tid til.
Det er HELT op til jer.
Der er i alt 5 poster, og under 'materialer' i løbsbeskrivelsen kan du se, hvad du skal
forberede hjemmefra.

Tid:
Alt efter hvor fordybet I bliver i de forskellige poster og hvor I placerer dem, ca. 2-3timer;
en formiddag eller en eftermiddag.

Placering:
I vælger, hvilken placering der passer jer bedst.
Du kan printe vedhæftede kort over Sletten og selv plotte posterne ind.

Antal deltagere:
Et godt antal på et hold er 5-8 deltagere.
På de fleste poster kan der godt være flere hold i gang på samme tid.
Det vil sige alt fra 5 deltagere til ca. 80 deltagere.

Tema:
I kan frit vælge, om I gerne vil bruge temaet eller ej. Vi har sat rammer for et løb med
udforskning af Slettens natur som tema. Posterne kan fint laves uden tema, det står jer frit
for.
Beskrivelse af tema
Som et naturforskerteam skal I nu på opdagelse på Sletten.
Som naturforskerteam skal I kunne samarbejde, være nysgerrige og gå på opdagelse på
Sletten.
Vi har nogle ideer om, at der er noget uopdaget natur på Sletten. Og vi vil meget gerne
bruge jeres hjælp til at registrere/opdage den.

Materialer:
OBS: Klargøres hjemmefra inden I tager afsted/inden løbet

- Print evt. kort
- Print evt. diplomer til børnene.
- Post 3 og 4 kræver at I medbringer noget materialer hjemme fra eller forbereder jeg
på Sletten (se post beskrivelserne).
Post 3 Mission: Hvad er det?
Forberedelse på Sletten

- Find 12ting (evt. 2x12ting) og put i hver deres pose. Evt. gran, jord, sten,
mos, enebær osv.
- Vælg hvilke der er til at dufte og hvilke der er til at føle.
Post 4 Mission: Hvor bor de?
- Sisalgarn (obs. Dette skal være i et naturmateriale, der på sigt til selv
forgår i naturen)
Udleveres på Sletten
- Alle materialer, som vi stiller til rådighed, er pakket i én kasse.
- I kassen finder du:
o 15 instagRAMMER.
o 8 laminerede fortællinger.
o Bøtter til at indsamle disse små dyr i.
o Lup til at undersøge dyrene nærmere.
o Bøger som kan hjælpe jer med at finde ud af, hvilket dyr det helt præcist er.
o 2x12 poser, hvis I gerne vil have to hold i gang på samme tid.
o Inspirationsmateriale til insekthoteller.
o Inspirationsmateriale til, hvordan man kan lave super flotte Mandalas ud af
naturens materialer, så kun fantasien sætter grænser!

Dokumentation:
Hvis I vælger at lege med på temaet omkring udforskning af Slettens natur, har I mulighed
for at dokumentere jeres fund på en sjov måde. Dette er ikke nødvendigt for at gennemføre
løbet.
Se beskrivelse af InstagRAMMEN.

Afslutning:
Lav evt. en fin afslutning og overræk diplomer til naturforskerne for deres indsats.
OBS: Diplomerne skal printes hjemme fra. Find dem på sletten.fdf.dk.

Oprydning:
Aflever materialerne som du modtog dem eller bedre.
Det udleverede materiale er en del af jeres naturforskerkit, men også en del af det næste
hold/kredses naturforskerkit, så derfor bedes I behandle tingene ordentligt og pakke det
pænt og lækkert ned i kassen igen.

Kommer I til at ødelægge noget eller bliver noget væk, så må I meget gerne sende Majken
Østergaard en SMS (41 73 11 52).
Da Majken ikke hele tiden sidder på sin pind på Sletten og venter på at nogen SMSer til
hende ☺ så kan I ikke bruge nummeret til huhej at få løst noget.
Vi håber jo på, at alle har afleveret det som de har lånt og givet besked, hvis noget er gået i
stykker/mangler. Hvis der alligevel mangler noget, så se om I ikke kan løse det selv, ellers
sving ned forbi Æblegården og se om der er nogen på kontoret, der kan hjælpe.

InstagRAMMEN
Som naturforskerteam har I muligheden for at dokumentere jeres opdagelser.
I kan vælge at bruge nedenstående metode eller bare gå på opdagelse uden – det er op til
jer.
Hvis I vil lege med, så kan I se her hvordan:
Når I gerne vil dokumentere, at I har løst missionen, kan I gøre to ting:
- 1) Bruge InstagRAMMEN, som vist på billederne nedenfor, til at dokumentere jeres
opdagelse med et billed. For at vi kan dele vores opdagelser, kan I ligge billedet op på
Instagram eller Facebook med hashtagget #opdagsletten
- 2) Bruge InstagRAMMEN, som vist på billederne nedenfor, til at dokumentere jeres
opdagelse med et billede med et almindeligt kamera eller mobiltelefon. Billederne
kan I gemme og bruge som I gerne vil.

