Semesterplan for Jungel
I jungelen kjer det me pennende, det �nne ville dr og eko ke vekter. I emetermerket Jungel kal oppdageren få en imaginær tur l
jungelen og oppdage det eko ke og pennende. For å få emetermerket Jungel kal oppdageren ta ak vitetmerkene God og varm og Mat fra
naturen. emetermerket er planlagt for å ta på høten.

Jungel

Måned

Tema

Punkter fra peider鿎�gen

Augut

 har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurraner å tape og vinne, vente på tur og opptre
reꍛ�erdig.
Oppstartsmøte
 har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre arn i lek.
lek
 har en oppdager erfart å delta i demokra ke avgjøreler i ㋛�okken.
 kan en oppdager åtmannknop og knte ine egne kolier.

eptemer

Oppstartsmøte  kjenner en oppdager l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
natursti
lomtene i iꍜ� nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.

 kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
 har en oppdager erfart å lukke et ål ved hjelp av vann eller and.
Oppstartsmøte
eptemer
 har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko knꍜ�et l åltenning, knivruk og lek på i og ved
bål
vann.
 kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l innendør.

Oktoer

Mat fra
naturen

 kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
 kjenner en oppdager l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
lomtene i iꍜ� nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.
 har en oppdager erfart å være med å anke pielige vekter i iꍜ� lokalmiljø og lerede et mål d av
die.

Oktoer

Høstfarger

 har en oppdager erfart å delta på utemøter l alle år der, og kan kle eg rik g for alle år der.
 kjenner en oppdager l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
lomtene i iꍜ� nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.

Novemer

Dyrespor

 kjenner en oppdager l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
lomtene i iꍜ� nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.

Novemer

God og varm

 har en oppdager erfart å delta på utemøter l alle år der, og kan kle eg rik g for alle år der.

Deemer

Kniv

 kan en oppdager knivreglene og ruker kniv på en forvarlig måte.
 har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko knꍜ�et l åltenning, knivruk og lek på i og ved
vann.

Deemer

Globalaksjon

 har en oppdager erfart at arn kan hjelpe arn for ekempel ved å delta i Gloalakjonen.

Aktivitetsmerke: God og varm
Å fre er uehagelig og kan li farlig derom man lir veldig kald. Lær om hvordan man kler eg lurt og hvordan man kan li varm igjen når man
frer. Tet ut hvordan ulike klær holder deg god og varm.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu⎛�liv

Oligatorik krav:
1. Kjenne 쩡�l hva man ør kle eg med innert, midten og ꍜ�ert når det er kaldt ute.
2. Kjenne 쩡�l hvordan man kan få varme i kroppen når man opplever å være veldig kald.
3. Gå i kaldt vann/nø med ullokk på en fot og omullokk på den andre foten, kjenn på
forkjellen.
Valgfrie krav:
I 쩡�llegg må man velge 1 av die kravene:
Delta på en dagtur der man i perioder går med og uten voꍜ�er. Lære forkjellen på det å
være varm og kald på hendene og hvordan det påvirker reten av kroppen.
Lage en iꍜ�epute av ull eller avipapir og ruke den på en høt/vintertur.
Kjenne 쩡�l forkjellen på ekledning når det er vår, ommer, høt og vinter.
Holde hendene i kaldt vann/nø, og kjenne på forkjellen om man har på eg hanker
eller voꍜ�er.

Ak쩡�vitetmerket kan kjøpe i peideru쩡�kken

God og varm

Aktivitetsmerke: Mat fra naturen
I naturen voker det mange öng vi kan pie og lage mat av. Gå på tur og ank inn noe dere kan pie. Lag mat av det dere har funnet.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu믌liv, Mat

Oligatorik krav:
1. Være med å anke pielige vekter i lokalmiljøet på et møte eller på tur.
2. Være med å 㴿�lerede en re걡� eller et mål㴿�d av det dere har funnet.
Valgfrie krav:
I 㴿�llegg må man velge 1 av die kravene:
Invitere noen 㴿�l å delta i mål㴿�det dere har laget.
Lage en oppkri믌ok med oppkri믌er dere har rukt.
Finne lader dere kan tørke og lage te av.
Lage en kopp av never eller 䳐�e걡�e en liten kurv av grener/ trå.

Møteforlag 㴿�l de걡�e ak㴿�vitetmerke �nner du her og her.
Ak㴿�vitetmerket kan kjøpe i peideru㴿�kken

Mat fra naturen

Møteforslag: Oppstartsmøte lek
De韕�e er et av de tre førte møtene hver gruppe kal ha for oppdagere og ö�nnere. De to andre møtene om hører öl er ål og naturö.
Gruppene kan elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i. På de韕�e peidermøte fokuerer vi på gruppen og at arna kal lære kjenne
hverandre og føle eg trgge i gruppen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I ak韴�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur韴�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut 韴�l peiderne. Fem av dem er
grunnkort om kan dele ut på det førte møtet, uavhengig av hvilke møte om lir
gjennomført. De reterende kortene er lagde pei�kt 韴�l møtene å at peiderne får med
noe hjem om minner dem på hva de har gjort og lært eg på møtet. Hvert møte har to
pei�kke kort om hører 韴�l møtet og om dele ut på avlutningen av peidermøtet.

Alle kortene �nner du her og mer informajon om hele koneptet �nner du her.

Før møtet
Le gjennom alle leker og anger dere kal nge og leke på møtet å at du er ikker på at du
kan dem og kan forklare dem godt nok for peiderne. Kortene om hører 韴�l de韕�e møte har
illutrajoner av �re leker på eg. Hvi du vil kan du e peiderne vie på kortene eller
temme med kortene hvilken lek de vil leke.

Åpning
Ønk alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Rull ut ៦�agget og ng ៦�aggangen. (ærlig for 韴��nnere.)
Andakt kapelen (1. moeok 1,1 2, 25)
nakke om hva dere kal gjøre i dag.

Navneleker
Navnelek
peiderne tår eller i韕�er i ring.

n tarter med å i navnet i韕� 韴�l den om tår 韴�l ventre for eg. ”Hei, jeg heter Anne hva
heter du?” Hei Anne; jeg heter Per” Per nur eg 韴�l oppdageren på ventre ide: Hei, jeg
heter Per. Hva heter du?” ov 韴�l alle har preentert eg for hverandre.
Vi man gjøre det vankligere tar man med navnene 韴�l alle lik:
Du heter Anne, jeg heter Per, hva heter du? Lederen ør tå helt 韴�l lu韕� og må da huke alle
navnene.

Navnelek med sleiv
Alle i韕�er i en ring. n leiv eller noe annet ende rundt og rundt.
Når lederen roper: «trekk opp», kal den om har leiven da trekke den opp i været og alle
roper navnet han/henne.
Dere韕�er ende leiven rundt igjen og lik forte韕�er leken.

Navnelek med ball
peiderne tår i ring. Lederen kater allen 韴�l en av peiderne. De andre kal da trak rope
navnet 韴�l den om har få韕� allen.
allen kate å 韴�lake 韴�l lederen om trak kater allen 韴�l en annen.
peideren kan elvfølgelig ogå kate allen direkte 韴�l en annen peider, men ved at allen
går via lederen er man ikret at alle kommer 韴�l å få allen i løpet av leken.
Hvi det er vankelig for oppdagerne å fange en all kan lederen gå rundt og peke på eller
på en annen måte markere arna.
Lære åtmannknopp
Det er lurt å ha tau av to forkjellige farger når dere lærer ort knuten. Da er det le韕� å e at
det er den amme enden om ligge øvert hver gang.
Kan peiderne forkjell på høre og ventre er de韕�e ogå en kjekk hukeregel:
"Høre over ventre og ventre over høre".
Hvi dere vil ha forlag 韴�l ak韴�vitetert i forindele med åtmannknop kan dere e her.

Sanger
Boogie Boogie

å tar vi høre armen fram,
å tar vi høre armen ak,
å tar vi høre armen fram
og riter li韕� på den.
Og daner oogie, oogie
og nurrer o i ring,
å er vi her igjen!
Å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie,
å er vi her igjen!

Laurantia
Refr.: Lauren韴�a kjære Lauren韴�a, når kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a?
På mandag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a.
Refr.:
På mandag, på 韴�rdag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a
På mandag, på 韴�rdag, på ondag ov

Leker
Haien kommer
n peider er hai og tår på et avgrenet område i midten av "havet".
De andre peiderne dele opp i �kelag og tår i hvert i韕� hjørne.
Lederen ier hvilke �ker om kal ut og vømme. Die kal da irkle rundt haien.
Lederen roper plutelig "haien kommer" og da kal haien ta å mange �ker han kan men
�kene rømmer 韴�lake 韴�l i韕� hjørne.

Rødt lys
Det trekke to treker med ca. 10 meter avtand.
n av deltakerne er poli韴� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.

Når poli韴�kontaelen tår med rggen 韴�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poli韴�kontaelen. Når poli韴�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt 韴�lle. Derom poli韴�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
韴�lake 韴�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem 韴�l poli韴�kontaelen ute å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poli韴�kontael.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Hver gang velge en peron 韴�l å telle.
Peronen om tår/teller lukker ønene. Alle de andre må holde på den om kal telle, i en
om holder i den om kal telle, eller i den igjen.
Den om teller roper «T韕�eær» og egnner å å telle høt, akleng fra 15 韴�l 0. Nå kal
de andre deltakerne gjemme eg.
Den om har tellet har lov 韴�l å gå to kri韕�. Dere韕�er kal den forøke å e de andre
deltakerne. Alle om lir e韕� av den om tår er ute.
På n韕� rope det «T韕�eær» og den om tår teller høt, denne gangen fra 14 韴�l 0. De om
har gjemt eg kal da løpe ort 韴�l den om tår, ta på hun/han og dere韕�er løpe å gjemme
eg.
lik forte韕�er leken 韴�l alle lir e韕� og er ute. Den om le e韕� it tår nete gang.

Katt og mus
arna dele inn i par. Alle parene unnta韕� et 韴�ller eg i en tor ring eller hulter 韴�l ulter på
et område. Parene kal tå ak hverandre eller ved iden av hverandre. Paret om ikke kal
tå i ringen er ka韕� og mu. Ka韕�en jager muen. lir muen ta韕�, lir muen ka韕� og ka韕�en
mu. Muen lir fri når den 韴�ller eg vak eller ved iden av et par. Da lir den 韕�erte i
paret n mu og må ៦�kte ka韕�en og �nne eg et n韕� par å 韴�lle eg ved.
peiderhilen
Lær arna peiderhilen. De韕�e kan du lee om her.

Avslutning
Dere kan gjerne repetere ៦�aggangen før ៦�agget rulle inn.
Rull inn ៦�agget men dere tår re韕�.
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører 韴�l de韕�e møte. Fortell peiderne om hva
dere kal gjøre på nete møte amt hvor og når nete møte er.
Speiderbønn
okmål

okmål
Kjære Far i høe himmel,
hør mi韕� hjerte 韴�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg 韴�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk 韴�l n韕�e være.
Lde peiderloven ord
Nnork
Kjære Far i høge himmel,
hør mi 韴�lle hjarteøn:
kvar eg enn i verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg 韴�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk 韴�l hjelp få vera,
og o lda lova vår.

Speiderhilsen
arna får øve eg på å ta �ngrene rik韴�g og ha dem klare med armen ned lang iden:
Lederen gjør peiderhilen og ier "Vær eredt"
arna tar hånden opp 韴�l pannen og varer: "All韴�d eredt".

Takk for i dag.

Kortene om hører 韴�l de韕�e møtet

Ressurser
Tre førte møtene
Møteforlag: Opptartmøte natur韴�
Møteforlag: Opptartmøte ål
Ak韴�vitetkort
revmal Velkommen om peider
Forundpreentajon for foreldremøte

3983 k
49 k
1739 k

Møteforslag: Oppstartsmøte bål
De�e er et av de tre førte møtene hver gruppe kal ha for oppdagere og  nnere. De to andre møtene om hører l er Opptartmøte lek og
Opptartmøte natur. Gruppene kan elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i.
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek, Frilu韖�liv, peiderkjennkap

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I ak韴�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur韴�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut 韴�l peiderne. Fem av dem er
grunnkort om kan dele ut på det førte møtet, uavhengig av hvilke møte om lir
gjennomført. De reterende kortene er lagde pei�kt 韴�l møtene å at peiderne får med
noe hjem om minner dem på hva de har gjort og lært eg på møtet. Hvert møte har to
pei�kke kort om hører 韴�l møtet og om dele ut på avlutningen av peidermøtet.

Alle kortene �nner du her og mer informajon om hele koneptet �nner du her.

Innen møtet
Kjøp ved
Kjøp ingrediener 韴�l pinnerød eller jokladeananer
kriv ut reglene for ålpla.

Åpning
Hile alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Andakt: Velignelen (4. moeok 6, 2227)

Brannvett
kriv ut dokumentet med regler for ålpla. nakke om hva det er vik韴�g å tenke på når
dere tenner ål og hva man får og ikke får gjøre.

Tenne bål

Hvi dere er i nærheten av kog dere kan hente ut ved fra å er det ៦�o韕� å involvere alle
peiderne i ankingen av opptenningved.
På det ene oranje kortet er det tegnet inn en tnn kvit og en tkk kvit. Det er ogå
illutrert en "doelneve".
e halvparten av gruppen om å amle tnne kviter og halvparten av gruppen li韕� tjukkere
kviter. Hver peider kan prøve å amle en doelneve med ved. 韕�er at alle har hjulpet 韴�l
med å amle materiell 韴�l ålet tenner lederen ålet.

Mat
Pinnerød
Du trenger:
2 kopper mel
1 t akepulver
Li韕� alt
Vann
land ingredienene og pe med vann eller melk 韴�l du får en pae fat deig. Den kal ikke
være kliete. Rull deigen 韴�l en pøle og tvinn den rundt en pinne. Jo tnnere pøla er, jo
jevnere tekt lir pinnerødet. nu pinnen over glørne lik at rødet lir jevnt tekt.

jokladeanan
kjær et ni韕� på lang av en ukrelt anan og 韴�kk inn iter av jokolade. kallet pree
over. Pakke den inn i folie og legg re韕� i glørne. tek i ca. 10 min 韴�l jokoladen har meltet.
pie med kje.

Sang og lek
Her er ekempler på anger og leker dere kan nge og leke i løpet av møtet.
Boogie Boogie
å tar vi høre armen fram,
å tar vi høre armen ak,
å tar vi høre armen fram
og riter li韕� på den.
Og daner oogie, oogie
og nurrer o i ring,
å er vi her igjen!
Å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie
å, oogie, oogie, oogie,
å er vi her igjen!
Laurentia

Refr.: Lauren韴�a kjære Lauren韴�a, når kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a?
På mandag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a.
Refr.:
På mandag, på 韴�rdag kjære Lauren韴�a da kal jeg tre韌�e deg nete gang Lauren韴�a
På mandag, på 韴�rdag, på ondag ov

Haien kommer
n peider er hai og tår på et avgrenet område i midten av "havet".
De andre peiderne dele opp i �kelag og tår i hvert i韕� hjørne.
Lederen ier hvilke �ker om kal ut og vømme. Die kal da irkle rundt haien.
Lederen roper plutelig "haien kommer" og da kal haien ta å mange �ker han kan men
�kene rømmer 韴�lake 韴�l i韕� hjørne.

Rødt lys
Det trekke to treker med ca. 10 meter avtand.
n av deltakerne er poli韴� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.
Når poli韴�kontaelen tår med rggen 韴�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poli韴�kontaelen. Når poli韴�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt 韴�lle. Derom poli韴�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
韴�lake 韴�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem 韴�l poli韴�kontaelen ute å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poli韴�kontael.

Avslutning
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører 韴�l de韕�e møte. Fortell peiderne om hva
dere kal gjøre på nete møte amt hvor og når nete møte er.

Speiderbønnen

okmål
Kjære Far i høe himmel,
hør mi韕� hjerte 韴�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg 韴�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk 韴�l n韕�e være.
Lde peiderloven ord

Nnork

Kjære Far i høge himmel,
hør mi 韴�lle hjarteøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg 韴�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk 韴�l hjelp få vera,
og o lda lova vår.

Kortene om hører 韴�l de韕�e møtet

Ressurser
Tre førte møtene
Møteforlag: Opptartmøte natur韴�
Møteforlag: Opptartmøte lek
Ak韴�vitetkort
revmal Velkommen om peider
Forundpreentajon for foreldremøte
Regler for ålpla

3983 k
49 k
1739 k
49 k

Møteforslag: Oppstartsmøte natursti
De韕�e er et av de tre førte møtene hver gruppe kal ha for oppdagere og ö�nnere. De to andre møtene om hører öl er lek og ål. Gruppene kan
elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i. På de韕�e møte får peiderne delta på et kort eventr. De får øve på amareid og lære mer
om naturen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), 韴��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu韖�liv, peiderkjennkap

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I ak韴�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur韴�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut 韴�l peiderne. Fem av dem er
grunnkort om kan dele ut på det førte møtet, uavhengig av hvilke møte om lir
gjennomført. De reterende kortene er laget pei�kt 韴�l møtene lik at peiderne får med
noe hjem om minner dem på hva de har gjort og lært eg på møtet. Hvert møte har to
pei�kke kort om hører 韴�l møtet og om dele ut på avlutningen av peidermøtet.

Alle kortene �nner du her og mer informajon om hele koneptet �nner du her.

Før møtet
kriv ut potene for natur韴�en.
e韕� ut en løpe med peidertegn og poter i nærområdet.
peiderne har få韕� ilde av peidertegnene på det ene grønne kortet. Tegnene etr:
n pil  Gå i denne retningen
t kr  Ikke gå her
n �rkant med tener inni og en pil  Gå å mange kri韕� i denne reningen enten for å
�nne nete tegn eller en ekjed.
irkel med tein i  Gå hjem.
Tegnene kan lage av pinner og teiner lik de er tegnet på kortet eller de kan lage av alt
man �nner i naturen.

Åpning
Ønk alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.
Andakt: Herren er vår Gud (5. moeok 6,49)
nakke om hva dere kal gjøre i dag.

Lek
Rødt lys
Det trekke to treker med ca. 10 meter avtand.
n av deltakerne er poli韴� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.
Når poli韴�kontaelen tår med rggen 韴�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poli韴�kontaelen. Når poli韴�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt 韴�lle. Derom poli韴�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
韴�lake 韴�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem 韴�l poli韴�kontaelen uten å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poli韴�kontael.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Det velge en peron 韴�l å telle.
Peronen om tår/teller lukker ønene. Alle de andre må holde på den om kal telle, eller i
en om holder i den om kal telle.
Den om teller roper «T韕�eær» og egnner å å telle høt, akleng fra 15 韴�l 0. Nå kal
de andre deltakerne gjemme eg.
Den om har tellet har lov 韴�l å gå to kri韕�. Dere韕�er kal den forøke å e de andre
deltakerne. Alle om lir e韕� av den om tår er ute.
På n韕� rope det «T韕�eær» og den om tår teller høt, denne gangen fra 14 韴�l 0. De om
har gjemt eg kal da løpe ort 韴�l den om tår, ta på hun/han og dere韕�er løpe å gjemme
eg.
lik forte韕�er leken 韴�l alle lir e韕� og er ute. Den om le e韕� it tår nete gang.

Speidertegn
Vie de forkjellige peidertegnene. Forklare hva det etr og hvordan de ruke.

Natursti
Gjennomfør natur韴�en. Hvi gruppen er tor kan du dele inn den i mindre grupper.

Avslutning
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører 韴�l de韕�e møte. Fortell peiderne om hva
dere kal gjøre på nete møte amt hvor og når nete møte er.

Speiderbønnen
okmål
Kjære Far i høe himmel,
hør mi韕� hjerte 韴�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg 韴�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk 韴�l n韕�e være.
Lde peiderloven ord

Nnork

Kjære Far i høge himmel,
hør mi 韴�lle hjarteøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg 韴�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk 韴�l hjelp få vera,

og o lda lova vår.

Kortene om hører 韴�l de韕�e møtet

Ressurser
Tre førte møtene
Møteforlag: Opptartmøte lek
Møteforlag: Opptartmøte ål
Ak韴�vitetkort
revmal Velkommen om peider

3983 k
49 k

Forundpreentajon for foreldremøte

1739 k

Natur韴�

1673 k

Møteforslag: Mat fra naturen
I løpet av de�e møte ta akövitetmerket Mat fra naturen.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv, Mat

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Har en oppdager erfart å være med å anke pielige vekter i i� lokalmiljø og
lerede et måld av die.

Merkekrav som tas på dette møtet:
Oligatorik krav:
Være med å anke pielige vekter i lokalmiljøet på et møte eller på tur.
Være med å lerede en re� eller et måld av det dere har funnet.

I llegg må man velge 1 av die kravene:
Invitere noen l å delta i måldet dere har laget.
Lage en oppkri ok med oppkri er dere har rukt.
Finne lader dere kan tørke og lage te av.
Lage en kopp av never eller e�e en liten kurv av grener/ trå.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Hva kan vi pie fra naturen
Lee fra Førte Moeok, Kap18,19 Herre gjeter Araham
Uttr: iel

Aktivitet 1
Lære enkle ng man kan pie fra naturen. nakk li� om hvor man kan �nne informajon om
hva om er pielig og hva om er gi ig.
På forhånd: Forerede 3 öng dere kal �nne, ek: låær, t�eær og kantarell.

Aktivitet 2
Gå på tur i nærområdet dere og e om dere �nner noe dere kan pie og lerede en re�
av.
Uttr: oppkurv, noe å amle ær i.

Aktivitet 3
Finne noe dere kan tørke og lage te av. Kok det dere �nner og la det trekke l det er ferdig
og kan drikke.
*nakk om hvorfor man drakk te før i den, og ll pørmålet om hvorfor de tror man
drikker te i dag.
Vi frem 3 ulike tper te og la peiderne få lukte eg frem l maker.
Uttr: 3 tper ulik te
*n legende forteller at i år 2737 før Kritu var det keieren av Kina, heng Nun om oppdaget
verden andre met konumerte drikk.
heng Nun kom frem öl at det var edre og ikrere å koke vann før man drakk det. n dag ute på
piknik le heng Nun tørt og tok frem en kjele om han flte med vann. Men vannet egnte å
koke, falt det ned noen lader fra treet ak han i kjelen. Keieren oppdaget at reultatet makte
alldele fortre elig. Fra og med da drakk heng Nun det vi i dag kaller te, rgget opp av
Camelliauken.
Te le drukket i 5000 år i Øten før den fant veien vetover. Det var engelkmennene under
koloniöden om gjorde te öl en internajonal drikk. Hitorien vier at den førte referanen man
har av te i den vetlige verden er fra 1615 i et rev mellom to agenter fra det riöke
handelkompaniet, The at India Compan, om var ved konejon av Dronning lizaeth I.

Lek
Lek n verjon av «haien» kommer, men med det dere har funnet i kogen. k: den om tår
i midten er leder, de om kal ta er peidere og de andre dele i ulike grupper, låær,
kantarell ov.

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen

Møteforslag: Høstfarger
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Naturkjennkap

Emner fra Speiderstigen man jobber med på dette møtet

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Høt og farger

Aktivitet 1
nakk om hø arger og hvorfor ladene og naturen endrer eg om høten.Plantene farge
klde fargeto er om er undet l etemte legemer (plader) i cellene eller om �nne
løt i cellea en i vakuolene. Den grønne fargen om preger de ete planter
klde klorofll (ladgrønt), et pigment om er nødvendig for fotonteen og om er
kn�et l kloroplatene i cellene. Kloroplatene inneholder ogå karotenoider (røde eller
oranje karotener, gule xantofller), men normalt er karotenoidfargen ikke nlig pga. den
terke klorofllfargen. Ved noen mangelkdommer, f.ek. nitrogen eller jernmangel, eller
ved drking av planter i mørke, danne lite eller intet klorofll, lik at lad og tengler
lir gulakge pga. karotenoidene. Gule og oranje hø arger kommer frem på lvarende
måte når klorofllet lir nedru�.
Ho de ete løvtrær rte ladklorofllet ned før ladene felle om høten. Fargene om
da kommer l ne klde del ndannede fargeto er og del fargeto er om har vært l
tede dligere, men vært kjult av det grønne klorofllet
Uttr: ilder av ulike hø arger, lader i forkjellige farger.

Aktivitet 2
Alle peiderne kal ut og plukke eg 4 forkjellige tper lader. ladene må være hele, og
gjerne med et tdelig mønter. Hvi dere har lært om lader dligere kan dere repetere
navn og kjennetegn ved de forkjellige. Del opp i grupper, der hver gruppe får utdelt 4
malingfarger (grønn, orange, gul og rød), penler og et tort ark/lerret hver. peiderne kal
male et tnt lag med en farge per lad og trkke det forikg ned på arket. Jo ere ganger
de trkker amme lad med forkjellige farger, jo �nere lirdet. Man kan ta rekkefølgen
grønn–gul–orange–rød. Hvi dere ønker å gjøre det felle, lager dere et høt tre ammen.
Mal en tamme i runt med mange grener og la peiderne trkke ladene på treet.
Uttr: maling, penler ark/leret elvplukkede lader, noe å fordelemalingen i (pappaje�er)

Lek
Hopp over elven.
Det i�er en leder/2 tørre peidere på hver in ide av et langt doelt tau. peiderne tår
på rekke på den en iden og kal e�er tur hoppe over elven/tauet. �er hvert om alle har
hoppet utvider man åpningen på det dole tauet og elven lir tørre og tørre. Den om tår
igjen l it har reddet eg fra å li pit av krokodillene.

igjen l it har reddet eg fra å li pit av krokodillene.
Uttr: Tau om kanlegge doelt. Har man livline å er denne perfekt.

Avslutning
Oppummering av peidermøtet
peiderønnen

Ressurser
Hø arger
Farge  ho planter

Møteforslag: Dyrespor
Møteforlaget er lagd for emetermerket Villmark, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Naturkjennkap

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr,
trelagene og lomtene i i� nærområde. Tilammen mint 12 ulike arter.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: Dr og drepor. Kjekt å kunne kjenne igjen por av dr i ”villmarka” Vie
ilder av drepor og drene om lager porene.
Lee: Daniel i løvehulen (GT: Dan. 6) eller  75 i Akve arnlevende forknnele
Uttr: ilder av dr og drepor, iel, Aköve arn  levende forknnele

Aktivitet 1
Vie ilder av drene og nakke li� om hva drene lever av, hvor de lever og hvordan man
kan e at de har vært et ted ved å e por e�er dem om foravtrkk, æj, gnag ov.
Fortelle hva dere kal e e�er på turen/møtet.
Velg dr om er i nærområdet lik at dere har mulighet l å �nne por e�er drene.

Aktivitet 2
Gå rundt å e e�er drepor og dremerket materiale, nakk om det dere er undervei. Ta
ilder av det dere �nner eller ta med dere ojektene. Lag en plakat eller amling hvor dere
ruker det dere har funnet eller ta� ilder av.

Lek
Hoppe ukk
peiderne tår på rekke med li� avtand mellom hver. peiderne øer eg med trake en
og hendene holde på knærne. r det noen høe, kan de øe ena li�. Man kan ogå tå
på alle �re, da lir det ikke å høt. itemann tarter med å hoppe ukk over de andre
peiderne, å forte�er den ne ite ov l alle har hoppet.
Drehage
Leke om fruktalat, men man vier ilder av dr itedenfor frukt. peiderne i�er i en ring.
I leken Drehage kal alle få ldelt navnet på et dr, velg tre eller �re ulike. Hver gang du for
ekempel ier hare, kal alle om er harer �e pla. Den om tår i midten og roper dr
kal da forøke å e�e eg, lik at det kommer en n peron i midten. Når man roper
drehage må alle �e eg.

Aktivitet
Quiz med dr og dreporene dere har funnet eller ildene fra tarten av møtet.
Uttr: ilder av dr og drepor

Avslutning
Oppummering av møtet
vt. informajon
Avlutning med peiderønnen

Møteforslag: God og varm
I løpet av de韕�e møte ta akövitetmerket God og varm. Møteforlaget er laget for emetermerket Jungel, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu韖�liv

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet
har en oppdager erfart å delta på utemøter 韴�l alle år韴�der, og kan kle eg rik韴�g for alle
år韴�der.
Merkekrav som tas på dette møtet:
1. Kjenne 韴�l hva man ør kle eg med innert, midten og 韕�ert når det er kaldt ute.
2. Kjenne 韴�l hvordan man kan få varme i kroppen når man opplever å være veldig kald.
3. Gå i kaldt vann/nø med ullokk på en fot og omullokk på den andre foten, kjenn på
forkjellen.
4. Holde hendene i kaldt vann/nø, og kjenne på forkjellen om man har på eg hanker
eller vo韕�er.
Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for dagen. Å holde eg varm.
Aktivitet 1
Ta med en ekk eller to full av forkjelig tø å la peiderne velge hva de vil ruke for å kle
eg rik韴�g. På loppemarked er det le韕� å få tak i "dårlig" tø 韴�l en rimelig pri om du ikke har
det 韴�lgjengelig hjemme. Du kan gjerne dele peiderne i to grupper om konkurerer om den
ete påkledningen. Det ete er elvfølgelig om de kler på en i patruljen.

韕�erpå nakker dere ammen om hva om er rik韴�g
påkledning.
Det er lurt å ha på lue, ikke fordi man miter met varme
gjennom hodet, men fordi man miter varme der man ikke er
påkledd.
Uttr: Klær av god og dårlig kvalitet. 2 e韕�
Aktivitet 2
Lek for å holde eg varm.
F.ek. Hugiugi, laurentia, alle mine duer, hode kulder kne og tå eller noe annet med me
ak韴�vitet.
Lær peiderne at det er lurt å øe og trekke tærne om man frer på dem eller hoppe opp
og ned.
Pu韕� generen ned i uken, lukk igjen i halen og te韕� åpningene ved håndleddet. Ikke tå
ammekrøket og "hutre", men hold deg i evegele.
Aktivitet 3
La peiderne �nne ut forkjellen på ull og omull ved å la dem leke i nøen eller holde
hender og fø韕�er i vann når de har omull på den ene foten/hånden og ull på den andre.
Det kan være lurt å prøve ut de韕�e hjemme lik at du har med okker og vo韕�er om virkelig
vier forkjellen.
Får dere de韕�e 韴�l vil alle peiderne here韕�er ha ullokker på ena.
Utr: Vo韕�er og okker av ull og omull. Mange e韕�.
Avslutning
Utdeling av "Godog varm" merket
ekjeder

ekjeder
peiderønn
Vær eredt  All韴�d eredt

Ressurser
Hauk og due
Påkledning

Møteforslag: Kniv
I løpet av de娇�e møte ta akövitetmerket Kniv. Møteforlaget er lagd for emetermerket Villmark, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu夀�liv, Førtehjelp

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

Har en oppdager erfart å lage en n娇�egjentand med kniv på tur.
Kan en oppdager knivreglene og ruker kniv på en forvarlig måte.
Kan en oppdager rene et år og e娇�e på plater.
Har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn娇�et 布�l åltenning, knivruk og lek
på i og ved vann.

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: ikker ruk av kniv
Lee He 4,12; ak布�ve arn levende forknnele  88, 9.Kniv
Uttr: Aköve arn  levende forknnele

Aktivitet 1
Knivreglene gjennomgå og oppdagerne høre i die.
Kniven må være karp, en løv kniv er vankelig å kontrollere
pikk all布�d fra deg, ikke mot deg elv eller andre.
Ha kniven i lira når du ikke ruker den.
Lek aldri med kniv. e娇� den ikke i akken.
Når du gir fra deg kniven, hold i ladet lik at mo娇�ager trgt kan ta i ka夀�et.
Øv på å gi og ta imot kniv.
nakke om riiko ved ruk av kniv. Forklar hvordan man e娇�er på plater. peiderne får øve
på å e娇�e på plater.
Uttr: kniv, plater. Gi peiderne ekjed om å ta med kniv på møtet.

Aktivitet 2
Lage noe med kniv:
kempler: pikke pølepd, pikke arkeåt, Lage klehenger, pikke en mørkniv, lage
ue og piler.
Uttr: kniv, pinner og ark

Aktivitet 3
Grille pøler eller annet hvor man ruker pidd.
n leder har tent ål på tarten av møtet lik at man har få娇� glør 布�l grillingen.

Uttr: Ved, mat om kal grille

Lek
Gjemel:
Gjemel kan leke på forkjellige måter. Det må være mint to peroner. n peron lir valgt
布�l å være den om tår, men de andre løper og gjemmer eg. Når den om tår har telt 布�l et
avtalt tall, f.ek. 100, kan han / hun åpne ønene og egnne å lete e娇�er de andre.
om en variajon kan man etemme at man må 㦊�nne de den om har gjemt eg innen et
gi娇� 布�drom, eller man kan i «Gi et lite pip!» og den/de om har gjemt eg må da gi et lite
«pip».

Avslutning
Repetere knivreglene
vt. informajon
Avlutning med peiderønnen

Møteforslag: Fattig og rik
La arna kjenne på forkjellen og ure�erdigheten Møtet kan ruke i forindele med Gloalakjonen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), �nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

amfunn

Emner fra Speiderstigen for oppdagere som man jobber med på dette
møtet:
Den glne regel (Ma�eu 7,12)
Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurraner å tape og vinne, vente på tur og
opptre re�erdig.
Emner fra Speiderstigen for stifinnere som man jobber med på dette
møtet:
Det doelte kjærlighetudet (Ma�eu 22,3740)
Har en �nner erfart gjennom lek og konkurraner åde å tape og vinne, vente på tur
og opptre re�erdig.

Merkekrav for oppdagere som tas på dette møtet:
Fagdommerket:
1. Leke en lek om demontrerer forkjellene mellom fage og rike i verden.
Merkekrav for stifinnere som tas på dette møtet:
top povert merket:
1. Lek en lek om demontrerer forkjellene mellom fage og rike i verden.

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Lære at det er forkjell på fage og rike
Andakt:
Hva tror peiderne at Jeu ne om fordelingen av goder i verden? Hva ville Jeu ha
gjort? Hva vil Jeu at vi kal gjøre?
Den glne regel (Ma�eu 7,12
Det doelte kjærlighetudet (Ma�eu 22,3740)
�er peiderne har re ektert over pørmålet, kan de to om a� på fetordet dele ut
oller og et gla ru l alle de andre peiderne.
Le gjennom og lær peiderne angen: Jeg folder mine hender må, nr. 61 i peiderang.
Uttr:

peiderang
iel
Aktivitet
Når peiderne kommer l møtet forteller lederne at de kal ha en liten fet. Det er en meget
peiell fet og alle er invitert. Men peiderne �nner fort ut at de�e ikke er en helt vanlig
fet. peiderne lir delt inn i �re grupper helt vilkårlig. Antall peiderne på hver gruppe vil
variere aert på hvor mange dere er.
k. Forlag l fordeling i grupper med 21 peidere:
To peidere får et gla vann og må i�e på gulvet.
ek peidere får et gla vann og et knekkerød. De kan i�e på enkle toler.
lleve peidere får hver in olle og et gla vann. De i�er ammen i ofaen.
To peidere får i�e på pntet ord, med l og allonger. De får pie å mange oller
og drikke å me ru de ønker.
�er peiderne har pit og i�et på hver ine gi�e plaer, får de lov l å gå og nakke med
hverandre. Noen vil kankje prøve å tjele fra de om i�er på fetordet? Legg merke l
hva peiderne ier og gjør undervei.
Samtale
e� alle peiderne i ring for en prat. Hvordan opplevde de leken? Hva a og gjorde de?
Feten vier hvordan fordelingen av goder er i verden, omtrent en juendedel lever i
ektrem fagdom, men noen lever i tor over od. Hvor er nordmenn på denne feten? Vi
i�er ved det pntede fetordet. Hva ne peiderne at det er lik? Hvorfor er noen land
fage? Hva tror peiderne?
På forhånd:
Tenke ut hvor de forkjellige kal i�e
Pnte fetordet
Kjøpe/ake oller

Uttr:
Knekkerød
Vanngla
Pnt l fetordet
oller

