V ä lko m m en
m ed p å ä ve n ty r!

Skolelevernas

ÄVENTYRS-

VECKA

LÄRARENS
HANDBOK

VÄLKOMMEN MED PÅ
ÄVENTYRSVECKAN!
Äventyrsveckan erbjuder skolelever möjligheten att
bekanta sig med scouting. Äventyrsveckan består av olika
aktiviteter som fyller programmässigt ca 2 lektioner/dag under
en veckas tid. Du och din klass förverkligar Äventyrsveckan
enligt den tidtabell som passar er bäst.
Under veckan får ni lära er nya färdigheter, upptäcka äventyr
och röra er i naturen. Förutom att eleverna under veckan får
lära sig massvis med nyttigheter, fungerar materialet även
utmärkt som ett verktyg för att skapa gruppanda.
Äventyrsveckan är indelad i fem olika temadagar. Under den
första dagen blir scoutseder och scouttraditioner bekanta. Under
den andra dagen lär sig eleverna vardagsfärdigheter. Den tredje
dagen är en hantverksdag och under den fjärde dagen utför
gruppen uppgifter som är relaterade till naturen. Veckan
avslutas med en gemensam utfärd i närområdet.
Materialet är utarbetat utgående från läroplanens
kompetensområden. Vid varje aktivitet finns nämnt vilket
kompetensområde aktiviteten stöder. Materialet är även
anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets
utveckling genom att beakta åldersgruppens
utvecklingsfaser och individens särdrag.

Ge respons på Äventyrsveckans
materialpaket:
SCOUT.FI/AVENTYRSVECKAN/RESPONS

3

INNEHÅLL
sid 6

DAG 1

Scoutseder

ÄVENTYRSVECKAN

sid 11

DAG 2

LÄRARENS
HANDBOK

Scoutfärdigheter

REDAKTION:
Johanna Raiskio
Elli Mannermaa
Nina Leino
Jaakko Nippala
Eeva Helle
Jenni Lahtinen

sid 17

DAG 3

Händighet och
kreativitet

sid 21

Översättning:
Finlands Svenska Scouter r.f.

#ÄV E NTYRS V ECKA N
#PA RTI OS CO U T

DAG 4

Att röra sig
i naturen

sid 28

DAG 5
Utfärd

SUOMEN
PARTIOLAISET
– FINLANDS
SCOUTER RY
2018

sid 33
Lekar för
sammanhållning

sid 35
Sånger
och sånglekar

Materialet för Äventyrsveckan omfattar: lärarens handbok, äventyrspass
och klistermärken till alla elever samt en kort scoutbroschyr.
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FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG
FÖR EN LEKTION:
1. S TA RT
Patrull Lodjurens berättelse
En fortgående berättelse finns
i början av varje helhet.

2. L E K E L L E R S Å N G
Se sånger och lekar s. 35

3. A KT I V I T E T E R 1 – 5 S T
Under dag 2, 3 och 4 kan ni välja
en större helhet bland olika alternativ.

4. AV S L U T N I N G
Sång eller en lugn lek
och syskonring. Tips för syskonring se s. 10.

5. U T D E L N I N G AV K L I S T E R M Ä R K E N
I äventyrspasset finns
en plats för varje klistermärke.

Vi rekommenderar att ni använder
de aktiviteter och delar av häftet som lämpar
sig för er grupp. Det är tillåtet och t.o.m.
önskvärt att ni anpassar uppgifterna
så att de passar er.

ALLT MATERIAL FÖR ÄVENTYRSVECKAN

W W W.S CO U T.F I/AV E N T Y R S V E C KA N

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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DAG 1
SCOUTSEDER
I scouterna använder vi oss av olika löften, seder och märken. Varje
kårmedlem bär kårmärket på sin halsduk, vid lägerbål hörs kårrop och
ett gruppmöte kan börja med den egna gruppens rop. Gemensamma
seder bidrar till känslan av gemenskap och gruppanda. Seder ni lärt er
under Äventyrsveckans första dag kan ni använda er av genomgående
under hela veckan. Ni kan t.ex. alltid börja dagen med gruppens egen
hälsning eller rop.

BERÄTTELSE: PATRULL LODJURET

EDVIN BÖRJAR I SCOUTERNA
Äsch också! Det var ett stort misstag att säga till mamma att jag bra
kan gå ensam, tänker Edvin då han ser mammas bil köra iväg från
parkeringsplatsen. Edvin tittar på huset framför sig där kårlokalen är. Det
är ett konstigt ställe, det vet Edvin. Han har varit här tidigare eftersom
hans storebror Alex är scout. Alex är redan äventyrsscout. Han kan redan
orientera, tälja och göra upp en eld, tänker Edvin och känner sig lite
avundsjuk. Snart kan jag också, tänker han. Därför är han idag på väg på
sitt första vargungemöte.
Tänk om jag inte kan något. Jag är säkert jättedålig på allt, tänker
Edvin och känner sig lite rädd. En bil svänger in på parkeringsplatsen.
Två flickor kliver ut.
Oj nej! Tänk om det här är en grupp med enbart flickor! Flickorna springer fram till
dörren och går in i kårlokalen. Edvin följer efter dem lite försiktigt.
Edvin lämnar sina ytterskor i tamburen och kikar in i rummet. Han suckar av lättnad
då han förutom flickorna ser en pojke i rummet.
-Hej Edvin! Kom in bara, säger pojken som han känner från skolan. Sofia är ledare
för vargungarna.
Hej, säger Edvin lite tyst, och slinker in i rummet och sätter sig vid bordet, så långt
som möjligt från flickorna som tisslar och skrattar med varandra.
Pojken tittar mot Edvin och säger: Hej, jag heter Robert.
-Hej, jag är Edvin, säger Edvin
-Jag vet, Finken berättade förra gången åt oss att du kommer att börja i scouterna.
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-Vem är Finken? undrar Edvin.
-Finken är vår akela, berättar Robert
-Aj ledare då? Det är ju Sofia. Edvin förstår inte riktigt vad Robert menar.
-Jo, Finken är ett scoutnamn, förklarar Robert. - Det är lite som ett smeknamn, som
man använder i scouterna.
-Aha. Har du också ett scoutnamn? frågar Edvin, lite fundersamt. Borde han ha hittat
på ett scoutnamn åt sig själv före mötet? Just nu kommer han inte på något bra
smeknamn åt sig.
-Nej, jag är bara Robert. Men Betty heter på riktigt Elisabeth och Rasse heter
egentligen Rasmus.
Betty är säkert en av flickorna, tänker Edvin. Samtidigt kommer det en till pojke in i
kårlokalen, som säkert måste vara Rasse.
Finken ber gruppen samlas och börja mötet med patrullropet. Lodjuret heter
vargungegruppen. Edvin försöker hänga med i gruppens takt, då de ropar:
Det susar i buskar, spetsöron glimtar, smygande, lurande, spanande bytet de kapar,
LODJUREN!
Edvin smygtittar lite omkring sig i kårlokalen. Väggarna är fyllda av vimplar, bilder
och planscher. På hyllan står det olika träföremål. Sådana föremål som Alex också har
gjort. Träslöjd, det skulle Edvin också vilja lära sig.
Efter ropet går gruppen ut för att leka. Det är roligt, trots att Rasse tycker att han inte
blev fasttagen, även om Edvin med säkerhet fick fast honom. Finken sa att gruppen
efter leken ska öva på sjömansknopen. Det låter spännande för Edvin.
-Sjömansknopen används för att knyta scouthalsduken, berättar Finken. Edvin du får
låna min halsduk då vi övar. Du får en egen halsduk på självständighetsfesten. Vänster
över och under, höger över och under, instruerar Finken.
-Rasse koncentrerar sig. Det är helt som två vanliga knutar på varandra.
Edvin lär sig snabbt hur knopen görs, och när Finken berömmer honom grimaserar
Rasse smått bakom hennes rygg. Edvin grimaserar tillbaka vilket får Rasse att skratta.
Betty är den enda som kan göra knopen snabbare än Edvin. Inte var det här så illa,
tänker Edvin.
Mötet avslutas med syskonring, där alla håller varandra i händerna med armarna
korsade så att höger arm ligger över vänster. Finken startar en impuls genom att med
handen trycka den bredvidståendes hand. Impulsen går vidare genom hela ringen.
Nästa vecka är Edvin säkert inte lika nervös längre, även om Finken sade att gruppen
då skall orientera. Det kan Edvin inte alls ännu.
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DAG 1 AKTIVITETER

(K2)

Scouthälsning
Alla scouter har en gemensam hälsning. Den görs med högra
handen så att man lyfter två fingrar, pekfingret och långfingret
mot pannan. Det symboliserar varghuvudet och öronen. Tummen
sluter man över lillfingret som ett tecken på att de större skyddar
de mindre. Scouterna skakar hand med vänster hand. Traditionen
kommer från Afrika där krigarna bar sina sköldar i vänster hand.
När de träffade en person som de litade på sänkte de sin sköld
och hälsade med vänster hand. Traditionen har en bakgrund
också i att vänster hand sitter närmare hjärtat än höger.

Scouthalsduk

Material: papper eller tyg (60 cm x 60 cm /två elever),
textiltusch/textilfärg, potatisar som stämpel
Scouterna använder på olika evenemang en halsduk som
symbol för gemenskap. Scouter som tillhör samma scoutkår
bär likadana halsdukar. Planera och förverkliga en halsduk
för er grupp. Alternativt kan alla göra egna. Rita en skiss
över din halsduk på ett papper eller klipp halsdukar åt er i tyg. Ni kan använda era
tyghalsdukar under Äventyrsveckan då ni utför aktiviteter. Ni kan skriva ut modeller
för halsdukarna på webbsidan
www.scout.fi/aventyrsveckan.

Vanligtvis
fästs kårmärket
i dukens spets.
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Sjömansknop

BERÄTTELSEN OM
SJÖMANSKNOPEN

Material: rep
Scouthalsduken knyts vanligtvis med
en sjömansknop. Öva på knopen t.ex.
genom en sjömansstafett. Var och en
springer turvis till ett rep och knyter
en sjömansknop och öppnar knopen
därefter, så att följande kan knyta
sin knop därefter. Lyckas någon från
gruppen knyta en sjömansknop bakom
ryggen eller med ögonen förbundna?

1

2

Dagens goda gärning
I scouterna strävar vi efter att göra
minst en god gärning varje dag. Fundera
tillsammans på hurdana goda gärningar
ni kunde göra för era skolkamrater. Ni
kan öppna dörren åt andra, städa upp
skräp eller ordna upp stolar och bord,
lyfta upp en vante som någon tappat...
Möjligheterna är oändliga och du
kommer garanterat att känna dig nöjd
efteråt.
Ni kan även lotta ut en hemlig vän
till alla i klassen. Man får inte avslöja
vem den hemliga vännen är. Under
Äventyrsveckan är målet att vara extra
hjälpsam och vänlig mot den hemliga
vännen. Under veckans sista dag kan ni
sedan avslöja vem som i hemlighet varit
vän åt vem.
I materialpaketet finns ett
klistermärke för Dagens goda gärning.
Fundera tillsammans vilka typer av goda
gärningar som godkänns för att få klistra
märket i äventyrspasset.
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Två vänner möttes på gatan och
hälsade på varandra med höger
hand, så som man brukar göra.
Höger ända av halsduken
läggs på den vänstra ändan
och en första knut blir till.
Då vännerna pratat en stund med
varandra inser de att de båda två
är scouter. Då skakar de hand med
varandra på nytt med vänster hand
så som scouter gör.
Nu läggs den vänstra
ändan över den högra och
en andra knut blir till.

Limma klistermärket
för dagens goda gärning
i äventyrspasset.
LÄ R A R E N S H A N D B O K
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Var redo
”Var redo” är scouternas valspråk. Med det avses att en scout alltid är redo att agera,
hjälpa och tjäna. Till valspråket förknippas även tanken om en god gärning om dagen.
Fundera tillsammans på vad er grupp kunde göra för de övriga eleverna i skolan
och utför er goda gärning för dagen. Ni kan öppna dörrar för andra elever, städa
upp skräp, ställa stolar i ordning eller röja upp kläder i korridoren. Alternativen är
oändliga och ni kommer säkert på en gärning som får er att känna er hjälpsamma.

Scoutnamn
En scout har ofta ett scoutnamn som är ett smeknamn som används i scouterna.
Tillsammans kan ni hitta på scoutnamn åt er själva. Det kan vara namnet på ditt
favoritdjur, en variant av ditt riktiga namn eller något mer indianlikt.

Rop
I scouterna klappar man sällan för att visa att man uppskattat ett program eller ett
framförande, istället brukar man ropa ett rop. Några exempel på scoutrop finns på
sidan 37. Ni kan gå ut på gården och öva på några rop eller hitta på ett eget rop för er
grupp. Efter maten kan ni även sjunga en sång eller ropa till kökspersonalen
T-A-C-K, TACK, TACK, TACK! Idag är det tillåtet att ropa högt i skolan!

Kaptenen befaller
Med hjälp av leken Kaptenen befaller kan ni repetera alla scoutseder ni lärt er under
dagen. Använd som kommandon t.ex.: gör en scouthälsning, knyt en sjömansknop,
ropa ut ditt scoutnamn. Ni kan också hitta på egna kommandon.

Syskonring
I scouterna har vi som vana att avsluta dagen med en syskonring. Det är traditionellt
ett sätt att samlas i ro för att t.ex. lyssna på en berättelse och eventuellt repetera
det som hänt under dagen. Syskonringen avslutas genom att man håller varandra
i händerna med armarna korsade så att höger arm ligger över vänster. Ledaren
startar en impuls genom att med handen trycka den bredvidståendes hand.
Impulsen går vidare genom hela ringen. Om ni vill kan ni avsluta era lektioner under
Äventyrsveckan med en syskonring.
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DAG 2
SCOUTFÄRDIGHETER
I scouterna lär man sig många olika slags färdigheter som
man har nytta av i vardagen. En av de viktigaste fostringsmålen är att
stöda barn och unga till att bli aktiva medborgare. På den andra
dagen under scoutäventyret kan ni välja mellan att göra
tre olika helheter: första hjälpen, framträdande eller olikhet.

BERÄTTELSE: PATRULL LODJURET

FÖRSTA HJÄLPEN

Inför varje mötes början ropar Lodjuren ett rop. Efter att de ropat
ropet denna gång leker gruppen en första hjälpen lek inomhus
eftersom det råkar regna just denna dag.
−Sår, ropar Finken
Betty lyfter upp handen högt i luften och
klämmer om fingret med andra handen.
−Medvetslös, ropar Finken till näst.
Alla lägger sig på golvet i framstupa sidoläge. Finken går runt och
kontrollerar att alla placerat sig på rätt sätt. Hon korrigerar Roberts
och Petras positioner lite grann. Betty är stolt över att hon kommit
ihåg att man ska lägga sig på sidan och att armar och ben ska placeras på ett visst sätt.
−Nu ska vi öva lite sårvård, säger Finken. Hon frågar om någon i gruppen skulle vilja
ställa upp som frivillig. Hela gruppen markerar ivrigt och till slut väljer Finken Edvin till
patient. Finken visar hur man gör ett tryckförband.
- Vi gör ett åtsnörningsförband! ropar Rasse
-Ett åtsnörningsförband är farligt och kan förorsaka skador, berättar Finken.
Betty tränar att göra tryckförband tillsammans med Edvin. Robert är par med Rasse och
Petra med Finken.
- Jag börjar! säger Betty bestämt. -Min mamma är sjukskötare. Betty är säker på att det är
en fördel för henne. Edvin sträcker ut sitt ben och Betty börjar lägga ett förband omkring
det.
-Nu borde man sätta något som trycker på benet, säger Edvin. – En sån där
förbandsrulle kunde säkert funka bra och göra att såret blöder mindre.

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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- Jag vet, säger Betty lite irriterad.
- Betty, jag ser att förbandet du lagt har några skrynklor. Det vore fint om du kunde lägga
om det så att det blir så slätt som möjligt, säger Finken. Betty känner sig stött. Det här
gick ju inte alls så bra som hon hade trott.
När det är Edvins tur att lägga förbandet kommer Finken inte med råd. Hon är Rasses
patient just då. Petra har fått tag på ett långt förband och lindat in hela Roberts huvud
så ordentligt att man inte kan se hans ögon längre.
-Vill du att jag ska visa dig hur man ska lägga ett förband ifall man har ont i vristen?
frågar Edvin och ler.
Betty ställer upp som patient och Edvin lindar förbandet runt Bettys ben. Varannan gång
runt vristen och varannan gång under foten.
- Jag ramlade från en trampolin en gång och var tvungen att använda ett förband runt
vristen i två dagar. Vi tog också en ärtpåse från frysen och höll den mot vristen, berättar
Edvin.
- Jag är urusel på det här, suckar Betty då det blir hennes tur att lägga förband på Edvin.
- Vad menar du? undrar Edvin.
Det här är ju bara träning. Förra gången var du bäst på att känna igen karttecken.
- Nu ska du sätta upp foten på en stol, säger Betty, när hon har lagt förbandet färdigt.
- Bra Betty och Edvin! Titta Robert, Petra och Rasse såhär sköter man en vrickad fotled.
Högläge hjälper och om man har något kallt till hands är det bra att sätta det mot
fotleden, berättar Finken. Upphöjt läge, kompression och avkylning är tre viktiga saker
man ska minnas vid stukning.
Resten av gruppen tränar också på hur man förbinder en stukad vrist. Betty ger tips åt
Petra medan Edvin hjälper Rasse. Finken hjälper Robert med att ta av förbandet från
huvudet. Betty glömmer att det kändes lite jobbigt i början av övningen. Det ska bli
roligt att komma hem och visa mamma vad hon lärt sig. Kanske hon kan testa att lägga
förband kring huvudet på sin lillebror Erik?
Till slut leks även en pantomim lek. Var och en får i uppgift att spela upp en olycka.
De andras uppgift blir att försöka gissa vilken olycka det handlar om. Efter att gruppen
gjort syskonringen följs Elin och Petra åt mot parkeringsplatsen där Petras pappa redan
väntar.
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DAG 2 AKTIVITETER

(K2, K3, K7)

Helhet 1:
Första hjälpen (K3)
Målet med aktiviteten för första hjälpen är att lära barnet bevara sitt
lugn och be en vuxen om råd då en situation som kräver första hjälpen
uppstår.

RÖ D A KO R S E T - A P P
Det är lätt hänt att vi råkar ut för små blessyrer i vår vardag. Röda Korset har en
bra app som ger svar på hur man hanterar t.ex. sår, brännskador och näsblod.
Bekanta er gärna med appen och diskutera vad man kan göra för att undvika att
skada sig. Om det finns någon på klassen som lider av t.ex. diabetes eller epilepsi
kan ni bekanta er med hurdan första hjälpen bör ges vid dessa sjukdomar.
OBS! Kontrollera appens innehåll på förhand, en del av materialet kan upplevas
som för spännande och/eller skrämmande för barn i årskurs 1 och 2.

AT T R I N G A N Ö D S A M TA L
berätta vem du är och varifrån du ringer.
berätta vad som hänt
svara på eventuella frågor som ställs från nödcentralen
avsluta samtalet först när du får lov
ring upp på nytt om situationen förändras

AT T LÄ G G A F Ö R B A N D
Träna på att göra ett tryckförband. Istället för riktigt förband kan ni använda
er av tygremsor klippta i samma bredd. Om ni vill maskera ett sår kan ni
använda er av t.ex. läppstift och ansiktsfärger.

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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F Ö R S TA H J Ä L P E N L E K
Läraren ropar ut en skada och eleverna visar vilken första hjälpen åtgärd som bör
vidtas.

Sår:
klämma åt fingret och sätta fingret i
högläge
Vrickad fotled:
ligga ner på golvet och lyfta upp
foten i högläge

Medvetslös:
framstupa sidoläge
Näsblod:
klämma åt näsroten med två fingrar
(mellan ögonen) och luta sig framåt.

U P P L I V N I N G S J E N K KA
Även om barn i årskurs 1-2 är för små för att kunna utföra återupplivning, kan ni
gärna lära er den rätta återupplivningsrytmen genom att t.ex. sjunga melodin till
”letkajenkka” med orden:
Tryck tretti, blås två, återupplivningen sker så.
En lämplig hemläxa för barnet är att till sina föräldrar presentera
Röda Korsets app och lära ut Upplivningsjenkka.

Helhet 2:
Framträdande (K2)
Till scouternas fostringsmål hör att lära barn att uttrycka sig, fungera i grupp
och värdesätta varandra. För att öka känslan av samhörighet sjunger, leker och
uppträder scouter mycket tillsammans.

SCOUTSÅNGER
Att sjunga har en viktig roll t.ex. på möten, vid måltider och lägerbål. Sjung
traditionella scoutsånger. Tips på sånger finns i slutet på detta häfte.
En del av sångerna kan också finnas i de musikböcker som finns i skolorna,
t.ex. i serien Dacapo:
Wodeli acha sid. 108
Solstrålen sid. 160
När lillan kom till jorden sid. 162
Min lilla ponny sid. 124.
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J A G U T RYC K E R M I G U TA N O R D
Spela upp ett djur, yrken, någon syssla, en sportgren eller olika känslor genom
pantomim. De andra försöker gissa vad som spelas upp.

L E KA R S O M K R ÄV E R S A M V E R KA N
Lek lekar som kräver att hela gruppen samverkar. Tips på lekar finns i slutet på
detta häfte, s. 33.

Helhet 3:
Olika men ändå lika (K2, K7)
Scoutingen är till för alla, språket eller kulturbakgrund har ingen betydelse.
Genom till exempel olika stipendier strävar scouterna efter att göra verksamheten
tillgänglig också för barn som kommer från familjer med ansträngd ekonomi.
Sisuscouting ordnas för dem som behöver extra stöd på grund av t.ex.
funktionsnedsättning eller långtidssjukdom. I scouterna har man möjlighet
att inse och lära sig uppskatta att alla vi människor är olika.

V I L E K E R L E KA R F R Å N A N D R A LÄ N D E R O C H/E L L E R
LY S S N A R PÅ M U S I K F R Å N O L I KA LÄ N D E R
Lekar från olika länder hittar du på adressen:
partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/lekar

SKIVRÅD
Ordna ett skivråd. Välj ut såväl traditionell folkmusik, internationell musik som
reggae. Efter att ni lyssnat på låtarna kan du låta barnen poängsätta låtarna.
Vilken låt var mest omtyckt?

V I F Ö R S TÅ R AT T M Ä N N I S KO R Ä R O L I KA
Barnens uppgift är att parvis komma på tre saker som de har gemensamt och tre
saker som skiljer dem åt. Hurdana skillnader kan vi komma på mellan oss och
någon som bor i ett annat land?

T E S TA E R A S I N N E N
Pröva hur det känns att med förbundna ögon knyta sina skosnören eller röra sig i
klassrummet. Hur går det att kommunicera om man inte kan höra? För att imitera
hörselskada kan ni använda er av hörselskydd eller prata genom att viska.

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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V I B E KA N TA R O S S M E D B A R N E N S R ÄT T I G H E T E R I
SAMHÄLLET
Bekanta er med FN:s barnkonvention på webbadressen unicef.se/barnkonventionen
Dela in klassen i ca 3-4 personers grupper. Varje grupp får i uppgift att rita
gruppmedlemmarna sittande i en stor båt. Var och en tänker på vilka sju saker hen
inte skulle klara sig utan ifall båten skulle gå på grund och barnet skulle hamna på en
öde ö. Efter detta blir varje grupps uppgift att tillsammans inom gruppen gemensamt
komma överens om vilka sju saker de upplever att de inte skulle kunna klara sig utan.
När grupperna funderat färdigt ritar grupperna de saker de kommit överens om i
båtarna på sina teckningar. Om någon grupp inte kan komma till samförstånd avgörs
tvisten genom röstning.
Nu berättar du för barnen att båtarna tråkigt nog inte rymmer alla sju saker barnen
valt ut och att de måste göra sig av med ytterligare fyra av föremålen. Tillsammans
väljer grupperna ut vilka fyra saker de känner att de är färdiga att avstå ifrån. Barnen
får nu omringa de tre saker de lämnat kvar i båtarna. De viktigaste sakerna samlas
ihop och ritas på tavlan, efter detta får barnen välja ut vilka saker de tycker är allra
viktigast. De saker barn brukar tycka att är viktigast är de som fyller basbehoven,
d.v.s. rent vatten, mat, skydd och familjen. Källa www.roihu2016.fi

B E KA N TA E R M E D S A G A N O M G RO D A N I G R Ä D D S KÅ L E N
Det skulle bli fest hemma på gården. Kvällen innan, bar pigan ner en gräddskål till
källaren. Hon råkade lämna en springa öppen när hon drog igen dörren. I skymningen
kom en groda hoppande i gräset, kände den angenäma doften och klev in i källaren,
såg dock inte vad det var som doftade, gick närmre, klättrade upp över kanten och
PLASK! Tippade över kanten, ner i grädden. En stund njöt grodan och drack av den
goda grädden. Tills sist tröttnade hen och ville ta sig upp ur skålen. Då insåg grodan
att hen blivit tung av all den goda grädden och att kanten nu satt längre upp − om inte
ett mirakel skulle ske skulle grädden bli grodans död. Grodan trampade runt, runt...
timme efter timme, det blev tyngre och tyngre. Gång på gång fick grodan peppa sig
själv för att inte ge upp − plötsligt märkte grodan att grädden under fötterna hade
ändrat form. Den kändes fast. Grädden hade blivit till smör av allt trampande och
grodan kunde nu hoppa över kanten och skutta iväg ut i friheten igen.
Vad handlar sagan om, förutom en grodas äventyr? Grodan var modig, orkade kämpa
och hade vilja att göra något åt sin besvärliga situation. Ibland kan vi råka ut för
knepiga situationer och utmaningar − då kan det vara bra att tänka på grodan som
inte gav upp utan kämpade på tills han kunde hoppa bort från gräddskålen och ut i
friheten igen.
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DAG 3
HÄNDIGHET OCH KREATIVITET
I scouterna bekantar vi oss med olika sorters hantverkstekniker och provar
på dem i praktiken, vi använder oss av vår fantasi och ber om hjälp om vi
behöver. På den tredje dagen under Äventyrsveckan kan ni välja mellan att
göra tre olika helheter; händighet, bildkonst eller journalism.

BERÄTTELSE: PATRULL LODJURET

SKYLTTRUBBEL

Lodjuren gör idag en egen gruppskylt som ska användas på
självständighetsfesten, den måste alltså bli fin. Eller i alla fall
finare än järvarnas skylt, den andra vargungeflocken i scoutkåren.
Rasse doppar en halv potatis i röd färg och trycker tassavtryck
på skyltkanten. Finken har gröpt ur potatishalvan så att trycket helt ser ut som ett
tassavtryck. Petra målar samtidigt gruppens namn på skylten med stora bokstäver.
Robert och Betty sågar skyltens skaft tillsammans med Finken.
- Får jag också måla bokstäver? Frågar Rasse av Petra när tassavtrycken är klara.
- Nä, för då blir de olika, säger Petra.
- Nå, vad kan jag göra då? Frågar Rasse.
- Vänta tills jag fått det här färdigt.
Äh, det är tråkigt att vänta. Petra har bara hunnit målat L och O bokstäverna, de blev
stora och gula. Rasse får plötsligt en bra idé. Han doppar fingret i brun färg och gör
prickar på L:et. Det blir helt och ser ut som prickar på ett Lodjur!
- Rasse, vad gör du, sluta! Tjuter Petra. – Du förstörde det! Finken! Rasse förstörde
skylten!
- Jag förstörde den inte alls, det är lodjurs prickar, försöker Rasse försvara sig, men Petra
knuffar honom bort från skylten och tårarna bränner i Rasses ögon. Han rusar ut från
kårlokalen innan någon märker att han håller på att börja gråta.
- Det är inte jag som förstör, utan Petra, tänker Rasse och sparkar argt på ett träd. –
Petra kan inte bestämma hur skylten ska se ut. Det är också min skylt. Rasse skulle för
en gångs skull ha velat göra en uppgift riktigt bra, men Petra måste bara komma och
förstöra allt. Rasse skulle ha velat att Finken och de andra för en gångs skull skulle ha
beundrat hans idé och målning. För det mesta är Betty bäst på allt, ibland Edvin. Robert
vet allt om naturen och kan alla fjärilar utantill. Petra är snabbast på att springa och
bäst på att klättra i träd.
LÄ R A R E N S H A N D B O K
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- Rasse, ska du inte komma in? Finken går mot Rasse och lägger en hand på hans axel.
- Jag vill inte mera göra skylten, konstaterar Rasse och vänder sig mot trädet och sparkar
igen. Gråten är ännu lite kvar i halsen.
- Jag ser att du är upprörd, Petra gjorde fel när hon blev sådär arg. Jag tycker att
prickarna var en riktigt bra idé, säger Finken. – Tänk om vi skulle gå in och tala med
Petra.
Rasse och Finken går tillbaka in till kårlokalen och sätter sig vid bordet.
Finken börjar prata: - I scouterna ska alla få vara med lika mycket i det vi gör. Rasse blev
ledsen när han inte fick vara med och bestämma hur skylten ska se ut. Hur skulle vi
tillsammans kunna lösa den här situationen?
- Jag tycker att Rasse ska få göra prickar på bokstäverna, säger Edvin.
- Jo, och kan vi måla öron med en tofs och morrhår på J:et, föreslår Betty.
- En bra idé, konstaterar Finken.
– Tänk om ni alla tillsammans skulle göra prickar, så att allas fingeravtryck är med på
skylten. Vad säger du Petra?
- Okej. Förlåt att jag blev arg Rasse, säger Petra tyst.
– Du kan få hålla skylten på festen, blir det bra?
Och så kommer de överens. Rasse får hålla i skylten och alla gör prickar med fingrarna
på en egen bokstav. Rasse målar ännu med en gaffels taggar en gräsmatta i skyltens
nedre kant. Robert gör en sol och Edvin gör moln. Betty målar lo-öron, morrhår och en
tjock svans på J bokstaven. Rasse gör prickar till svansen. Före de går hem målar Finken
morrhår åt alla och de leker svansleken på gården. Rasse lyckas vinna två svansar innan
Petra får tag på hans svans.
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DAG 3 AKTIVITETER
(K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7)

Helhet 1:
Händighet (K2, K3, K7)
JAG GÖR ET T INSTRUMENT
Gör ett instrument av återvinnings- eller naturmaterial. Det är enkelt att
göra instrument av t.ex. en stupränna, plåtburk (trumma) och marakasser går
att göra av lite allt möjligt. Om ni vill kan ni sedan använda instrumenten på
musiktimmen. Instruktioner och idéer för att göra instrument kan du hitta på
Äventyrsveckans hemsida: www.scout.fi/aventyrsveckan

J A G G Ö R E T T S M YC K E
Planera och gör olika typers smycken! Tvinna snören eller band, forma pärlor av
trolldeg, fimomassa eller trä olika små, ihåliga, föremål på ett band. Smycket kan
du behålla själv eller ge åt en vän.

Helhet 2:
Bildkonst (K2, K3, K4, K5)
T RYC K
Tryck olika mönster på papper med t.ex. höstens blad eller använd andra
naturmaterial som ni hittar. Du kan göra en igelkott genom att trycka piggar med
en engångsgaffel eller en elefant genom att trycka handflatan med fingrarna
nedåt. Se t.ex. webbsidan: 101ideer.se/30-fot-och-handtryck
Ni kan också gröpa ur potatishalvor för potatistryck eller göra schabloner för dutttryck. Ni kan också hitta på egna versioner av fingertryck!

JAG GÖR EN SERIE
Gör en egen serie på några rutor och samla ihop klassens serier till ett seriealbum.
Du kan göra din serie med hjälp av många olika tekniker; du kan rita, måla, fota
eller rita med en tablett (använd rit-appar ni kan ladda ner). Din serie kan handla
om era upplevelser under Äventyrsveckan, en händelse som din klass var med om
eller din skolväg.

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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Helhet 3:
Journalisten (K1, K2, K3, K4, K5, K6)
J A G F OTO G R A F E R A R
Dokumentera allt som händer under Äventyrsveckan på t.ex. din skolas hemsida
eller instagram-konto. Ta bilder på naturen, människor eller de föremål
som ni lagat. Tala gärna i klassen om hurdana bilder som är okej att ta och
publicera av kompisar. När ni publicerar bilderna kan ni använda hashtaggarna
#äventyrsveckan och #partioscout. Kom ihåg att kontrollera att ni har tillstånd att
publicera bilder på alla personer.

J A G G Ö R E N N Y H E T E L L E R E N I N T E RV J U
Kom på en egen god nyhet som du beskriver och dokumenterar på något sätt.
En god nyhet innehåller något glatt, positivt och något som gör läsaren på gott
humör. Använd din fantasi! Tala gärna i klassen om vilka delar en nyhet ska
innehålla.
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DAG 4
KUNSKAP OM ATT
RÖRA SIG I NATUREN
Verksamhet i naturen och miljöfostran är en väsentlig del av scoutingen.
Under den fjärde dagen av Äventyrsveckan förbereder vi oss för en
kommande utfärd och lär oss gemensamma spelregler för att röra sig i
naturen. Det finns fyra helheter att välja mellan. Ni kan göra en aktivitet ur
varje helhet eller alternativt fokusera på en helhet genom
att göra flera aktiviteter ur helheten.

BERÄTTELSE: PATRULL LODJURET

TA HAND OM NATUREN
- Hämta en grankotte åt mig! ropar Finken och alla rusar snabbt
iväg för att leta efter kottar.
Lodjuren håller möte utomhus för att observera höst-skogen.
Robert ser en stor gran i närheten och dyker in under grenarna för
att söka efter en kotte. Någon har gnagat på alla kottar så att de
är smala i mitten, men månne de inte duger.
Finken tittar på kotten som Robert hämtat, visar den till de andra
och säger:
– Det bor helt klart en ekorre här i närheten. Var hittade du den
här Robert?
Robert visar den rätta platsen åt de andra.
- Här skulle vi kunna ha Lodjurens hemliga koja, säger Rasse. Han har rätt. Granens
grenar omringar barnen från alla håll och under grenarna blir ett stort, tomt, runt
område. Genom springorna mellan grenarna kan man spionera på kårlokalens gård.
- Kan vi bygga en koja Finken? frågar Betty.
- Ja, det kan vi, säger Finken.
Petra och Edvin börjar städa kojans golv från kottar medan Robert, Rasse och Betty går
för att leta efter kvistar och annat material för kojan i närområdet. Robert hittar några
bra och långa käppar då han klättrar på berget. På toppen av berget hittar han en hög
med förkolnad ved, skräp och tomma burkar och flaskor.
- Betty och Rasse, kom och titta! Robert kallar på de andra.
- Här har någon gjort upp eld, säger Betty då hon kommer till platsen. – Vad mycket
skräp!

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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Rasse undersöker flaskorna och burkarna, om det skulle finnas sådana som kan föras till
butiken och som man får pengar för.
- Här finns en söndrig flaska, ropar Rasse. Flaskan har söndrats mot en sten och nu finns
det skärvor runt omkring.
- Något djur kan skada sig, oroar sig Robert. – Inte kan vi lämna skärvorna här.
- Vi får inte röra glasskärvorna, säger Betty. Vi går efter Finken.
Trion skyndar sig att berätta för de andra och tillsammans går hela gruppen för att
undersöka fyndet. Finken tar med sig soppåsar, så att platsen kan städas. De hela
flaskorna och burkarna läggs i en skild påse för att vänta på att bli förda till butiken.
Finken samlar de söndriga flaskorna och barnen städar de övriga skräpen. Den
förkolnade veden läggs i en påse och förs också bort.
- Det är dumt att någon skräpar och andra måste städa efter dem, säger Edvin, då
städpatrullen återvänder till kårlokalen med sin fångst.
- Så är det, säger Finken. – Scouter rör sig mycket i skogen, så vi måste veta vad man får
och vad man inte får göra i skogen. Att skräpa är fel, men vad annat hade man gjort fel
på berget?
- Man hade gjort upp eld, säger Petra.
- Precis, säger Finken.
- Men nog får man ju göra upp eld på en utfärd också, förundrar sig Edvin.
- Det får man, på en plats där det är tillåtet t.ex. vid eldstäder och med markägarens
tillstånd, berättar Finken. Men ibland får man inte alls göra upp eld. Vet ni när?
- Då det är fara för skogsbrand, vet Robert.
Finken berättar ännu andra regler, som måste följas i skogen. De kallas för
allemansrätten.
Då Robert kommer till kårlokalens gård, ser han en ekorre på soptunnan. Det är säkert
samma ekorre, som hade gnagat på kottarna. Vargungarna för ändå ett sådant oljud, att
ekorren snabbt försvinner upp i ett träd. Veckomötet har också tagit slut, så kojan får
byggas färdigt först under nästa möte.
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DAG 4 AKTIVITETER

(K1, K2, K3, K4, K7)

Helhet 1:
Bli bekant med orientering (K3, K4)
B I N G O M E D KA RT T E C K E N
Spela bingo med karttecken. Varje barn ritar till exempel
ett bingospel med nio rutor i sitt häfte och ett karttecken
i varje ruta. Läraren eller en frivillig elev ropar turvis olika
karttecken och de andra kryssar i det tecken som ropas i sitt
häfte. Vem får rutfältet fyllt först? Vem får första bingoraden?
På webbsidan för Äventyrsveckan finns
en A4 modell att skriva ut med karttecknen nedan:
www.scout.fi/aventyrsveckan.

T RÄ D O C H B U S KA R

VAT TENOMRÅDE,
DIKE

B YG G N A D E R

KÄRR

G RO P		 K RA F T L E D N I N G

LA N D S VÄG

BERG

S TÄ N G S E L
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STIG

BRANT

BLOCKTERRÄNG

J Ä R N VÄG

STEN,
STOR STEN

KULLE

23

S TA F E T T M E D KA RT T E C K E N

Förberedelser: Till stafetten behövs kort med karttecken. På ena sidan av kortet
finns en bild på ett karttecken och på andra sidan av kortet namnet på ett annat
karttecken. Ta ett kort ur lådan. Resten av korten läggs i t.ex. en pafflåda och läggs
i andra ändan av rummet.
Anvisningar: Gruppen delas in i två eller flera grupper. Varje lag har en egen
packe med kort och en egen pafflåda i andra ändan av rummet. Lagen ställer sig
i köer och eleven som står längst fram i kön har ett kort, på vilket det står ett
karttecken. Resten av korten ligger i pafflådan. Kom överens på förhand på vilket
sätt eleven ska ta sig till pafflådan med karttecknen (genom att kräla, hoppa på
ett ben o.s.v.). Läraren berättar då stafetten börjar och den elev som står först i
kön ska röra sig till pafflådan på överenskommet sätt och söka i pafflådan kortet
(bilden eller namnet) som motsvarar det egna kortet. Då eleven hittar rätt kort,
byter hen sitt kort mot det nya. Då den första eleven återvänder till kön ger hen
kortet till följande i kön som i sin tur rör sig till lådan för att söka motsvarande
karttecken i lådan. Det lag vars alla medlemmar har sökt ett karttecken var först,
vinner.

J A G B E KA N TA R M I G M E D KO M PA S S E N

Material: Kompasser, paff eller papper till kontrollerna.
Anvisningar: Förbered en spårning ute på skolgården eller i närområdet. Under
spårningen får barnen tips enligt modellen: ”Ta tre stora steg mot öst”. Eleverna
ska med hjälp av kompassen ta reda på rätt väderstreck och göra enligt givna
anvisningar.
Bygganvisningar för spårningen: Första kontrollen kan läggas var som helst.
På första kontrollen skrivs: ”Ta tre stora steg mot öst”. Följande kontroll placeras
således tre stora steg mot öst från första kontrollen. På följande kontroll kan
anvisningen vara följande: ”Tio steg mot söder”, och så placeras kontrollen tio
steg mot söder från första kontrollen. Fortsätt så tills ni placerat ut tio kontroller.
I slutet av spårningen kan t.ex. en skatt vänta på eleverna!
Ni kan skriva ut färdiga kort på websidan: www.scout.fi/aventyrsveckan
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Helhet 2:
Att känna igen väderstreck och väder (K3, K4)
VÄ D E R S T R E C K S L E K E N
Kolla väderstrecken från kompassen och rita därefter på ett stort område streck på
marken enligt väderstrecken: norr i riktning mot norr, öst i riktning mot öst o.s.v.
Speldeltagarna ställer sig på Norr-strecket och väntar på ett rop. Roparen kan vara
en av eleverna eller läraren. Roparen ropar något väderstreck och alla springer till
det väderstreck. Om någon springer till fel streck, faller hen ur spelet. Den, som
är sist på rätt streck faller också ut. Om roparen ropar det väderstreck som alla
färdigt står på, faller också den som eventuellt rör på sig ut. Vinnaren är hen som
är kvar i spelet till sist.

VI DEFINIERAR NORR MED
H J Ä L P AV T E C K E N I N AT U R E N
Fundera tillsammans på hur man i naturen kan definiera väderstrecken utan
kompass. Samtidigt kan ni också fundera på situationer då det är nyttigt att kunna
göra det.
Lista också olika tecken i naturen, på basis av vilka väderstrecken kan definieras:
Solens läge, varifrån stiger solen och var går solen ner?
Den mindre sluttande sidan på en myrstack pekar mot
söder och myrstackar är på södra sidan av stenar och träd.
På ett ensamt träd finns flest grenar på södra sidan och
grenarna på södra sidan av träden är också större och yvigare.
Laven växer på södra sidan av granar och stenar.
Det växer å andra sidan mer mossa på norra sidan av träd och stenar.

VÄ D E R L E K
Läraren ropar ett väderfenomen (ösregn, storm, snöfall, minusgrader, värmebölja/
hetta, åska, tromb, dimma…). Eleverna ska visa väderfenomenet eller hur man
kan skydda sig mot väderfenomenet som pantomim.

PA P P E R S D O C KO R M E D K LÄ D E R E N L I G T VÄ D E R
Tillverka pappersdockor och gör kläder och utrustning för olika förhållanden
åt dockorna. Med hjälp av pappersdockan föreställer vi olika situationer, i vilka
man skyddar sig i olika väderförhållanden. ”Klä” dockan i ordentligt varma
kläder i kallt väder, se till att dockan tar med sig hatt och vattenflaska under en
värmebölja och soligt väder o.s.v.
Alla elever kan rita dockorna själv eller så kan ni printa en färdig dockmodell
från webbsidan för Äventyrsveckan: www.scout.fi/aventyrsveckan.

LÄ R A R E N S H A N D B O K
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Helhet 3:
Allemansrätten (K2, K3, K7)

Allemansrätten är ovanligt omfattande i Finland. Allemansrätten innebär att var
och en kan vistas i naturen, oberoende vem som äger eller innehar marken. Det är
viktigt att var och en av oss vet vad man får och inte får göra i naturen.

B L I B E KA N T M E D A L L E M A N S R ÄT T E N
Med allemansrätten får du:
promenera, åka skidor och cykla i naturen, såsom i skogar,
på naturängar och på vattendrag och sjöar
rida
tillfälligt vistas och övernatta på sådana områden
där det är tillåtet att röra sig
plocka vilda bär, svampar och icke-fridlysta växter
meta och pilka
idka båtliv, simma och vattendrag samt färdas på isen.
Med allemansrätten får du inte
röra dig på gårdsplaner, planteringar och odlade åkrar
fälla eller skada levande träd
ta torra eller kullfallna träd
ta mossor eller lavar
göra upp öppen eld på annans mark
störa hemfriden exempelvis genom att
slå läger alltför nära en bostad eller genom att föra oväsen
skräpa ned i naturen
köra ett motorfordon i terrängen
störa eller skada fågelbon och fågelungar
störa djur
fiska och jaga utan vederbörliga tillstånd
att ha hunden utan koppel i tätort,
på en motionsslinga eller på annans mark.

A R N E A L L E M A N S R ÄT T- L E K E N
Lekdeltagarna sitter på stolar som är placerade i en ring och låtsas att de är i skogen.
I mitten av ringen sitter Arne Allemansrätt. Arne frågar de andra i tur och ordning: ”
Jag är Arne Allemansrätt, får jag göra upp eld här?” eller ”Jag är Arne Allemansrätt,
får jag meta här?”. Om det enligt allemansrätter inte är tillåtet att göra det Arne
ber om lov att få göra, måste man svara nej. Om svaret är ja, byter alla platser
sinsemellan. Då kan Arne Allemansrätt försöka stjäla en plats på en stol i ringen. Den
som blir utan sittplats på en stol blir ny Arne Allemansrätt. Om lekdeltagarna inte ger
plats åt Arne, kan Arne skrika ”Sluta tälta!” och då måste alla byta platser.
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S P E L O M A L L E M A N S R ÄT T E N
Eleverna kan bekanta sig med allemansrätten genom en berättelse eller med hjälp av
påståenden. Märk ut två träd utomhus, ett är JA-trädet och det andra är NEJ-trädet.
Läraren säger påståenden, t.ex.: ”Jag får plocka bär i skogen.”
Barnen ska välja rätt alternativ och springa till det träd. De elever som springer till fel
träd faller ur leken. Såhär fortsätter leken tills en vinnare är utsedd.

Helhet 4:
Vi bekantar oss med Finlands skog (K1, K3)
V I L K E T D J U R Ä R J A G?
En av lekdeltagarna ställer sig framför gruppen och får en lapp med en bild på ett
djur eller namnet på att djur på sin rygg. Bilden eller texten visas åt de andra. Den
deltagare som står framför klassen försöker lista ut vilket djur hen är genom att fråga
frågor (t.ex. kan djuret flyga? Äter djuret hö?). De andra spelarna får svara endast ja
eller nej. Klassen kan vid behov delas in i mindre grupper.

R ÄV E N O C H H A R E N
Till först väljs en räv och en hare, resten av klassen är parvis buskar. Räven jagar
haren och haren springer undan. Haren kan ta skydd i busken genom att ställa sig
bredvid en vän som är buske. Vännens par blir då i sin tur hare och springer undan
räven.

M E M O RY M E D D J U R E L L E R VÄXT E R
Korten till memory-spelet kan ni tillsammans tillverka av t.ex. stora kartonger, på
vilka ni limmar en utprintad bild eller ritar en bild. Alla ritar två likadana bilder på ett
djur eller en växt. Det lönar sig att plasta korten med bokplast, så att de håller längre.
Då kan man också spela utomhus.
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DAG 5
UTFÄRD
I scouterna bekantar vi oss med den finska naturen och
naturskyddet. Många barn och unga utvecklar en relation till naturen
i scouterna och lär sig att respektera sin omgivning. Med de här
aktiviteterna kan ni bekanta er med er närmiljö och lära er mer om respekt
för naturen. Allt som man kan göra i en stad kan man också göra i
en skog, men det är lite roligare att göra det i skogen!

BERÄTTELSE: PATRULL LODJURET

MISSÖDEN PÅ UTFÄRDEN
Petras röda gummistövlar sjunker ner i vattenpölarna på sandvägen. Det har regnat
hela veckan men just idag skiner solen så varmt att hon tagit av sig jackan medan de
går. Lodjuren är på en skogsutflykt idag och Petra har redan sett många intressanta
saker, till exempel en stor groda, en död fågel, blåbär, lingon och många olika färgers
svampar. En del av svamparna är slemmiga och många är maskätna. Petra kan inte tåla
svampar. Finken har plockat små bruna svampar i en påse och tänker visst steka dem på
matpausen, usch.
Lodjuren svänger av från vägen in på en mindre skogsstig. Stigen är på sina ställen
väldigt lerig och snart är de röda stövlarna mer brunaktiga. Ett litet dike korsar stigen
och de är tvungna att hoppa över det för att komma vidare. Petra går ner för dikeskanten
så långt hon kommer före vattnet kommer emot och tar Finkens utsträckta hand till
hjälp för att komma över. Petra tar sats och flyger över till andra sidan. När hon landar
känner hon plötsligt att den ena foten landar djupt in i leran. Petra märker att den ena
stöveln har fastnat i lervällingen på andra sidan diket! Den våta jorden sugs fort in i
strumpan.
Betty fnissar och Robert tycker också att det är roligt. Petra vet inte om hon ska skratta
eller gråta. Edvin och Rasse är ännu på andra sidan diket och Edvin drar upp stöveln ur
leran och slungar den till Petras sida.
-Visst har du väl bytesstrumpor med dig Petra? Undrar Finken när hon hämtar stöveln.
Tur nog så har Petra det. Medan Petra byter strumpor kommer också Edvin och Rasse
över diket och färden kan fortsätta.
Snart kommer gruppen fram till eldstaden där de planerat äta sin matsäck.
-Idag ska ni få öva att göra upp eld, säger Finken och alla blir ivriga.
Alla gräver fram kniven ur ryggsäcken och sprider ut sittunderlagen på marken. De får i
uppgift att tälja fnöske. Det gäller att vara väldigt noggrann när man täljer. Finken visar
hur man kan tälja långa, tunna lockar av träbiten. Fnösket är väldigt lättantändligt.
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Mitt i allt tjuter Robert till och ropar på Finken.
-Finken, Robert skar sig i fingret, det blöder, ropar Rasse bredvid Robert och tittar
intresserat på fingret. Det kommer mycket blod!
Finken undersöker fingret. – Det här är inte allvarligt. Tryck på såret en stund med
papper så hämtar jag ett plåster från väskan.
Efter omplåstringen tänder de en lägereld. Fnösket läggs på hög och i tur och ordning
övar de sig på att tända en tändsticka. Det är inte så lätt att tända eld som man
skulle tro. Petra bryter av två tändstickor i hennes försök att tända innan det lyckas.
Tändstickorna brinner bara en kort stund när man lägger dem på fnösket, sen slocknar
de. Robert rycker till när tändstickan börjar brinna och tappar den på marken. Betty
vågar inte först alls använda tändstickor, men med Finkens hjälp lyckas det till slut.
Finken bygger på elden så att lägerelden kan användas till korvgrillning. Under tiden
hittar barnen ett bra klätterträd. Petra klättrar upp till tredje grenen med Rasse bakom
sig.
- Vågar du klättra ännu högre? Frågar Petra retsamt och Rasse klättrar. De kommer upp
till femte grenen när Finken ropar på dem.
Petra är jättehungrig och skyndar sig ner från trädet. När hon klättrar ner märker hon att
hennes grepp släpper och plötsligt faller hon ner från trädet, ganska högt ifrån tycker
hon själv. Hon ligger på marken och det gör ont i handen. I samma stund dimper Rasse
ner bredvid henne.
-Hur gick det? Gör det ont?
-Det gör ont i handen, ganska mycket, snyftar Petra och håller om handleden.
Finken kommer fram till platsen och hjälper Petra att sätta sig upp.
-Visa var det gör ont så ska vi titta.
Petra visar sin vänstra hand och Finken undersöker den noga. Petra ropar till när det
sticker obehagligt i handen medan Finken vrider på den.
-Är den av? undrar Petra
-Den är inte bruten men med lite otur kan det finns en spricka, det kan också bara vara
en stukning. Vi går dit till brasan och tittar närmare på den.
Finken hjälper Petra upp. De andra börjar grilla korv vid lägerelden medan Finken
lindar ett bandage spänt runt Petras handled. Armen läggs sen i en mitella gjord av
scouthalsduken. De andra beundrar Petras förband och Finken tar ännu fram en kylpåse
från första hjälp-väskan som hon lägger på handen. Betty har grillat en korv åt Petra
som hon äter med god aptit.
-Ska vi komma överens om att vi inte råkar ut för några fler olyckor idag? Frågar Finken
och barnen nickar med munnarna fulla med korv.
Utfärden med alla missöden kommer de ihåg länge. Alla får ett märke i form av en
lägereld efter utfärden som de får sy fast på vargungeskjortans ärm. Petra tycker det är
roligt att berätta om utfärden för alla vänner i skolan, de tycker det låter väldigt roligt
och lite spännande att tända eld och klättra i träd.
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DAG 5 AKTIVITETER
(K1, K2, K3, K4, K5, K7)

Orientering
V I Ö VA R K A RT LÄ S N I N G 1
Märk ut en rutt till utfärdsplatsen före utfärden på orienteringskartor. Gå
tillsammans längs med rutten till de olika kontrollerna som du lagt ut. Det
lönar sig att placera kontrollerna så att barnen lär sig känna igen så många
landmärken som möjligt och samtidigt hitta dem på en karta. Om skolan saknar
orienteringskartor för sitt närområde, kan det löna sig att vara i kontakt med den
lokala orienteringsföreningen.

V I Ö VA R K A RT LÄ S N I N G 2
Förbered kontroller färdigt på utfärdsplatsen. Läraren står vid startkontrollen och
delar ut kartor åt eleverna. Kontrollen som de ska hitta från kartan innehåller två
alternativa kontroller, t.ex. A vid en sten så som det är utmärkt på kartan och B vid
ett dike som inte är utmärkt på kartan. Barnen ska välja rätt kontroll och skriva
in i orienteringskortet. Sen återvänder orienteraren eller paret till läraren och
får nästa kontroll märkt på kartan. Kontrollernas svar görs så att de tillsammans
bildar ett ord, t.ex. Skatt.
Om man vill göra en lite mer utmanande bana kan man låta bli att märka in rutten
och låta eleverna välja rätt väg själva. Det lönar sig att ha flera papper vid varje
kontroll så att det inte blir köer.
Till sist kan ni tillsammans på ett begränsat område söka skatten som läraren
gömt på förhand. I skattkistan kan det t.ex. finnas en medalj eller något annat
minne från utfärden.
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KO N S T V E R K AV N AT U R M AT E R I A L
Den här aktiviteten går att göras individuellt, i en liten grupp eller som ett
grupparbete för hela klassen.
Repetera först allemansrätten och vad man får och inte får plocka och samla in i
naturen. Med allemansrätten i färskt minne väljer ni en lämplig plats för konstverket.
Fundera tillsammans på vad det är som gör just den platsen speciell.
Samla naturmaterial och andra skatter som ni hittar i naturen. Av materialet bygger
ni ett konstverk som t.ex. kan rama in en vacker plats, förbättra något som redan
finns eller beskriva samverkan mellan människan och naturen.
När ni är färdiga presenterar alla konstnärer sina egna konstverk, om ni vill kan ni
också dokumentera dem genom att ta bilder.
PS. Ett roligt sätt att följa upp er utfärd är att komma tillbaka lite senare under året
och undersöka vad som hänt på platsen sen sist och fundera vad som kan ha hänt.

VÅ R A S I N N E N
Rör er i naturen med alla era sinnen öppna. Lyssna på skogens ljud, känn på olika
material, sök olika färger, dofta på växter och smaka t.ex. på bären ni hittar längs med
er färd. Testa på samma saker parvis t.ex. så att den enda leder sitt blundande par
förbi olika hinder, övningen ökar förtroendet i gruppen och spontaniteten.
Ge alla i uppgift att hitta ett eget naturföremål, beaktandes allemansrätten.
Föremålet kan t.ex. vara en sten, rotstock, gren, kotte eller en mask. Sätt er i en grupp
och be alla sluta ögonen. Med ögonen slutna undersöker alla sitt eget föremål med
sina övriga sinnen och sen samlas föremålen in i en korg eller annan lämplig skål.
Med ögonen slutna ska eleverna nu hitta sitt eget föremål från korgen som skickas
runt till alla. När alla tror att de hittat sitt egna föremål öppnas ögonen och sanningen
uppdagas, hade alla hittat det egna föremålet? Kändes det svårt? Överraskades ni av
något?

H Ä M TA ÅT M I G
Eleverna står i ett led och läraren säger t.ex. ”hämta åt mig en grankotte”. Alla
springer och letar efter en grankotte och kottarna sätts på en linje i den ordningen
som de kommer till läraren. När alla kommer tillbaka kontrollerar läraren vad
som hittats och berättar vem som var snabbast, sen ges en ny uppgift. Exempel på
föremål: tände, något runt, något ätbart. Det är också möjligt att modifiera leken så
att man ska bli och stå vid föremålet som letas efter, t.ex. ett specifikt trädslag.
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L I T E T M E N S TO RT
Till uppgiften behövs luppar eller förstoringsglas.
Utforska er närmiljö med hjälp av förstoringsglas. Välj åtminstone två olika träd, en
sten och olika sorters växter. Under tiden plockar läraren bitar av olika sorters bark.
När första delen av uppgiften är gjord samlas alla igen och barkbitarna undersöks.
Känner eleverna igen vilket träd som det är fråga om? Att undersöka saker ur ett
nytt perspektiv kan leda till överraskande resultat! Uppgiften kan kombineras med
”hämta åt mig”-leken

M AT PA U S
Utfärdens höjdpunkt är matpausen! Om ni har möjlighet kan ni göra upp en lägereld
och grilla korv eller äta er matsäck på en trevlig plats i skogen.
Fundera tillsammans på vad som kan orsaka en eldsvåda (värme, brännbart material
och syre) och på hur man beter sig vid en lägereld (säkerhet, gemenskap och tystnad).
Om ni vill kan ni öva på att tända en brasa. Sök efter tände omkring er, det kan vara
torra kvistar, gräs eller annat ris. Om ni inte har möjlighet att tända en lägereld kan ni
tända ett ljus.
Grilla korv eller poppa popcorn över lägereld. Fundera tillsammans vilken del av
brassan är den hetaste. Försäkra er om att ni släckt lägerelden!

POPCORN ÖVER LÄGERELD
TILLBEHÖR:
majskorn
två metalldurkslag
ståltråd att binda med
vid behov en stadig käpp som förlängningshandtag
salt
Lägg majskornen i durkslaget.
Bind samman durkslagen med ståltråd så att du får ett stekkärl med handtag.
Om du vill kan du binda fast en längre käpp som långt handtag.
Rosta majskornen ovanför lägerelden, glöden ger bäst värme.
Var uppmärksam på att inte durkslagen värms för mycket och går sönder.
Popcornen blir snabbt gjorda såhär och med lite salt på är de klara!
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LEKAR FÖR
SAMMANHÅLLNING
F E M S TO LA R T I L L H Ö G E R
Alla sitter på stolar i ring. Läraren säger en egenskap. Den som besitter egenskapen
flyttar sig det antal stolar medsols som lärarens uppgett. Om någon redan sitter på
stolen kommer en del att landa i knät på någon.
T.ex. de som har småsyskon flyttar sig fem stolar medsols (alt. höger/vänster)

KNUTEN
Alla deltagarna står i en stor ring och håller varandra i händerna. Ingen får släppa
taget. Ringen gör nu en knut genom att en del av eleverna går under varandras
händer andra över varandras händer etc. Nu gäller det att med gemensamma
ansträngningar reda ut knuten. Gruppen skall bilda en ring igen där alla håller
varandra i händerna, utan att någon har släppt någon annans hand.

P LAT S B Y TA R L E K
Sätt er i en ring så att alla kan se varandra. Varje deltagare låter samtidigt sin blick
vandra runt i cirkeln genom att se de andra deltagarna turvis i ögonen. Börja från
den som sitter på din vänstra sida. Om en liten stund tittar deltagaren vidare på
följande person i ringen, därefter följande etc. Om två personers blickar möts,
byter de plats med varandra i ringen och börjar om från början igen med att titta på
personen på sin vänster sida. Under lekens gång får man inte prata.

M Ä N N I S KO M A S K I N E R
Gör fantasimaskiner i grupp så att den första deltagaren ställer sig i en valfri
ställning och gör en liten rörelse och ett ljud. Följande deltagare ställer sig fast i
den första maskindelen och börjar göra en egen rörelse och ett eget ljud. Fortsätt så
tills alla deltagare medverkar som maskindelar. En stor grupp kan indelas i mindre
grupper som hittar på varsin maskin. Leken kan även lekas så att man på förhand
tillsammans besluter om vad maskinens uppgift är, t.ex. kaffekokare, aktersnurra,
vedklyvare etc.

TIDNINGSLEKEN
På golvet i klassen finns tidningsuppslag utspridda. Läraren spelar upp musik, under
vilken barnen rör sig runt i klassen. Då musiken slutar, ska alla i klassen rymmas på
tidningsuppslagen. Under varje omgång minskar man på antalet tidningspapper.
Alternativt kan varje elev ha ett eget tidningsuppslag som under varje omgång
halveras. Så småningom är tidningspappret så litet att det är svårare att hållas och
stå på det.
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Ä LV O R O C H S L E M S K I V L I N G E N
En frivillig deltagare är slemskivling, medan de övriga är älvor. Slemskivlingen får
röra sig enbart genom att åla sig fram eller rulla fram på golvet. Slemskivlingen
kan heller inte strecka sig uppåt. Älvorna försöker komma undan slemskivlingen.
Då slemskivlingen får fast en älva, blir den en slemskivling likaså. Till slut är alla
deltagare slemskivlingar.

KUBBE
Deltagarna ställer sig i en cirkel, och tar armkrok om varandras armar. I mitten av
en ring placeras ett föremål i knähöjd som faller om man stöter på det (t.ex. en tom
plastflaska, vedklabb etc.). Deltagarna försöker få någon annan i ringen att stöta på
föremålet i mitten så att det faller. Den som fäller föremålet faller ut ur leken. Om
greppen till den man håller armkrok med lossnar, faller båda deltagarna ut ur leken.
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SÅNGER OCH SÅNGLEKAR
KNAPPFABRIKEN
(S Å N G L E K)
Hej! Jag heter Ola och jag jobbar på en
knappfabrik. En dag kom chefen fram till
mig och sa ”Ola, e du upptagen?”
Jag sa neeej, och nu vrider jag
en knapp med höger hand.		
(vrider en osynlig knapp med handen)
vänster hand.
		
(vrider en osynlig knapp med handen)

Hej jag heter Ola och jag jobbar på en
knappfabrik. En dag kom chefen fram
till mig och sa ” Ola, e du upptagen?”
Jag sa, JOOOOO!
Gå igenom alla kroppsdelar så att
man till slut skakar på hela kroppen.
Efter tungan slutar sången med att
Ola svarar jo han är upptagen.

höger fot. (snurra på foten)
vänster fot. (snurra på foten)
rumpan. (skaka på rumpan)
huvudet. (snurra på huvudet)
tungan.			
(sträck ut tungan samtidigt som du
sjunger)

TIPS!

Om dessa sånger känns obekanta
kan ni gå på webbsidan
bit.ly/lillascoutveckansanger
för melodi och sånghjälp.

TA C K F Ö R M AT E N
melodi: Gubben Noa

Tack för maten, tack för maten,
Den var jättegod!
Hungern var förfärlig,
maten den var härlig.
Tack för maten, tack för maten,
Den var jättegod.
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LA U R E N T I A
Laurentia, ljuva Laurentia
när får jag träffa dig nästa gång?
På måndag.
Laurentia, ljuva Laurentia
när får jag träffa dig nästa gång?
På måndag, på tisdag.
Laurentia, ljuva Laurentia…

Börja sången från
början tills ni sjungit
alla veckodagar.
Gå ned på huk varje
gång Laurentia eller
en veckodag sjungs.

S I F F E RV I S A N
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7.
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73,
107, 103, 102, 107, 6, 19, 27.
17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17,
19, 16, 15, 11, 8, 47.

H A J-S Å N G E N
Det va en tjej - Do do dodododo do
Det va en grabb - Do do dodododo do
Dom simma ut - Do do dodododo do
Och längre ut - Do do dodododo do
Men då kom...
HAJARNA, HAJARNA, HAJARNA
O Pappa haj - Do do dodododo do
O Mamma haj - Do do dodododo do
O Mormor haj - Do do dodododo do
O mini haj - Do do dodododo do
Dom tog en arm - Do do dodododo do
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Dom tog en till - Do do dodododo do
Dom tog ett ben - Do do dodododo do
Dom tog ett till - Do do dodododo do
Dom tog en kropp - Do do dodododo do
Och det blev blooooood....
Pappa haj: gör stor haj mun med raka
armar
Mamma haj: gör haj mun med
underarmarna
Mormor haj: gör haj mun med knutna
händer (mormor är tandlös)
Mini haj: gör haj mun med pekfingrarna

S KO L E L E V E R N A S ÄV E N T Y R S V E C KA

SCOUTROP
K – I – V – A, KIVA, HYVÄ, BRA – JÄNNÄÄ

AGI AGI AGI
Agi, agi, agi – hej, hej, hej
Agi, agi, agi – hej, hej, hej
Agi – hej
Agi – hej
Agi, agi, agi – hej, hej, hej
Ropas så att gruppen är indelad i två
grupper, där den ena gruppen ropar ”agi, agi,
agi” och den andra svarar ”hej, hej, hej”.
T-A-C-K, TACK, TACK, TACK!

TJOCKA POLISEN
Tjocka polisen i fiskala majak,
ala bala tausen i bing bonga bey,
Yes very well very hotten totten,
knaka baka dam, OKEY! HEY!
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EGNA ANTECKNINGAR
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SCOUTING ÄR EN
ROLIG HOBBY ÄVEN
FÖR VUXNA!

P.S. Det finns ingen åldersgräns
för scoutverksamheten, du kan börja när som helst!
Även föräldrar behövs i verksamheten!
Läs mera och kom med på äventyr

WWW.SCOUT.FI/BLI-SCOUT
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SCOUTING ÄR
äventyr och livsglädje
I SCOUTERNA
rör man sig i naturen
lär sig nya saker
samarbetar och
får nya vänner
SCOUTING ÄR SKOJ
PÅ ETT MENINGSFULLT SÄTT!
#ÄVENTYRSVECKAN
#PA RT I O S C O U T

S U O M E N PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S C O U T E R RY
F I N LA N D S S V E N S K A S C O U T E R R . F .

