Semesterplan for Nysgjerrig
For å ta emetermerket Ngjerrig kal oppdagerne ha ta� Førtehjelpmerket og Orienteringmerket. Programmet eller kan lederne legge elv.
De tår fri� ᝀ�l å ta mange eller få merker. emetermerket Ngjerrig legger vekt på u orking og tenke hvorfor ᝀ�ng er om de er, hvorfor ᝀ�ng
kjer eller hvordan ᝀ�ng virk

Nysgjerrig
Måned

Januar

Tema

Søppel

Punkt fra peider gen
 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1. moeok 1.1–2,25)
 vet en oppdager at man tar med øppel hjem fra tur.

Feruar Førstehjelp

 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Den armhjeröge amaritan (Luka 10,25–37)
 kan en oppdager rene et år og e�e på plater.
 kan en oppdager nødnummeret 113, og vet hva man kal i når man ringer de�e nummeret
 kjenner en oppdager teknikker for å �nne ut om en peron er evitlø, ikre frie lu�veier og kan
legge en evitlø peron i tailt ideleie.

Feruar BadenPowell

 kan en oppdager peiderlø�et og peiderne valgpråk utenat.
 kjenner en oppdager peiderloven og har delta� i amtale om peiderloven etdning.

Mar

Kirke

 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: auen om le funnet (Luka 15,1–7)
 kjenner en oppdager det lokale kirkegget, navnet og funkjonen öl kirkerommet ulike deler,
kirkeåret farger og noen om joer i den lokale kirken.
 har en oppdager erfart å delta i kreaöve framöllinger av ielfortellinger elle lignende.

Mar

Turutstyr 
sitteplate

 har en oppdager erfart å lage en n�egjentand for tur, om for ekempel et i�eunderlag, en kopp
eller lignende.

April

Orientering

 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: ønnen om kom hjem (Luka 15,11–32)
 kan en oppdager de vanligte kar�egnene og de �re himmelretningene.
 har en oppdager erfart å ruke et kart ammen med andre, öl å �nne en ka� på et kjent område.

April

St. Georg

 kjenner en oppdager legenden om t. Georg.
 har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller t. Georgdagen.

Mai

Diakonalt møte

 har en oppdager erfart å delta i et diakonalt öltak eller akjon lokalt om for ekempel eøk på et
eldretre , kehjem, innamlingakjon eller lignende.

Mai

Blomster og
nyttevekster

 kjenner en oppdager öl navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
lomtene i i� nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.
 har en oppdager erfart å være med å anke pielige vekter i i� lokalmiljø og ölerede et målöd av
die.

Juni

Turutstyr 
fiskestang

 har en oppdager erfart å lage en n�egjentand for tur, om for ekempel et i�eunderlag, en kopp
eller lignende.

Aktivitetsmerke: Orientering
Orientering inneærer å �nne veien ved ruk av kart og kompa. li kjent med kart, kompa og turområder i nærheten av deg.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv

Oligatorik krav:
1. Kunne de �re himmelretningene og vite hvordan man �nner nord via et kompa.
2. Kjenne l de forkjellige fargene på et kart og kjenne kartegnene  , vei og gning.
3. li kjent med et turområde i i� eget nærmiljø.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge 1 av die kravene:
Finne en ka� på et kjent område ved hjelp av et kart.
Lage i� eget kompa.
li kjent med ulike måter å orientere eg på ved hjelp av naturen.

Møteforlag l de�e ak vitetmerke �nner du her og her.

Orientering
Ak vitetmerket kan kjøpe i peideru kken

Aktivitetsmerke: Førstehjelp
Når ulkken er ute er det vikög å vite hva man kal gjøre. Lær deg nødnummeret og enkle førtehjelpøveler om hva du gjør når noen miter
evitheten og å rene et år.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Førtehjelp

Oligatorik krav:
1. Kunne nødnummeret 1 1 3 og vite når det kal ruke.
2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1 3.
3. Kunne rene et kruår eller år e�er må ku� og e�e på plater.
4. Kunne teknikker for å �nne ut om en peron er evitlø, og kunne legge en evitlø
peron i tailt ideleie.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge 2 av die kravene:
Delta om markør i en førtehjelpøvele.
Vite hvor førtehjelpakene er lgjengelige under peidermøtet.
Gjøre en «hjemmekontroll». Finne ut hvor førtehjelputtret er hjemmet og i forea�e
in il.
Få eøk eller gå på eøk l noen om joer med ke menneker (f.ek amulane,
lege, kepleier, kehjem).

Førstehjelp

Møteforlag l de�e ak vitetmerke �nner du her og her.

Ak vitetmerket kan kjøpe i peideru kken

Ressurser
Når og hvem kal du ringe

152 k

Førte hjelp AC

157 k

lødninger

156 k

Møteforslag: Førstehjelp
I løpet av de埆�e møte ta akövitetmerket Førtehjelp. Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Førtehjelp

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager nødnummeret 113, og vet hva man kal i når man ringer de埆�e
nummeret.
Kjenner en oppdager teknikker for å nne ut om en peron er evitlø, ikre frie
lu veier og kan legge en evitlø peron i tailt ideleie.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: (Den armhjer鿉�ge amaritan, Luk 10,25
37)
Kan en oppdager rene et år og e埆�e på plater.

Merkekrav som tas på dette møtet:
Førtehjelpmerket:
1. Kunne nødnummeret 1 1 3 og vite når det kal ruke.
2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1 3
3. Kunne rene et kruår eller år e埆�er må ku埆� og e埆�e på plater
4. Kunne teknikker for å nne ut om en peron er evitlø, og kunne legge en evitlø
peron i tailt ideleie.

I 鿉�llegg må man velge 2 av die kravene:
Delta om markør i en 1.hjelpøvele
Vite hvor 1.hjelpakene er 鿉�lgjengelige under peidermøtet
Gjøre en «hjemmekontroll». Oppdagerne kal nne ut hvor 1.hjelp uttr er hjemme og
i forea埆�e in il.
Få eøk eller gå på eøk 鿉�l noen om joer med ke menneker (f.ek amulane, lege,
kepleier, kehjem)

Åpning
Åpningeremoni. Navneopprop.
Tema for dagen.
Lee ielfortellingen, Den armhjer鿉�ge amaritan: Luk 10,2537. Kn埆� innholdet i
fortellingen 鿉�l hvordan vi kan hjelpe andre hvi de har falt og lå埆� eg (kruår), ku埆�et
eg (platre) eller er evitløe.
Uttr: NT/iel

Aktivitet 1
Nødnummeret: Hva er det?
pør peiderne om de vet nødnummeret 鿉�l amulane, om de har e埆� det på keilen. Vi
frem ark med 113 krevet på (viuelt). peiderne ier nummeret i kor noen ganger
Når kal det ruke?
nakker om når man kal ringe 113. pør om noen har erfaringer med keil.

Uttr: Plakat/ ark med 113

Aktivitet 2
Varle: Hva kal man i når man ringer 113.
Hvem hvem ringer.
Hvaom har kjedd.
Hvor – man er/ ulkken er.
e de gjenta og ikke legg på. Man vil få hjelp og tø埆�e gjennom telefonen ogå.
Øve på å ”ringe”. Gå¨ ammen 2 og 2.
Uttr: Plakat med hvem, hva, hvor

Aktivitet 3
evitlø
Hvordan nne ut om en peron er evitlø? n evitlø peron er ikke i tand 鿉�l å ta
vare på eg elv og er ikke i tand 鿉�l å holde lu veiene åpne. evitlø peron: Omtrent
ingen 鿉�l ingen repon ved 鿉�ltale, erøring eller merte. Det er grader av evitløhet.
jekke puten, ikre frie lu veier, puter peronen normalt?
tailt ideleie, holde peronen varm, ring 113.
Vie peiderne gangen i de埆�e med en markør men man forklarer. Vie ehandlingen fra
man jekker evitløhet 鿉�l man har ringt 113 en gang 鿉�l.
peiderne øver på de埆�e 2 og 2 (en er markør, en førtehjelper, 埆�er på) men man går
rundt og veileder og er om de gjør det rik鿉�g.

Aktivitet 4
Kunne rene kruår og lite ku埆�.
Lag et ”kruår” på f.ek hånden eller kneet med li埆� jord, gru og ketchup om gni på
huden. Vi peiderne hvordan året rene fra midten av året og utover. Tegn et rip med
rød tuj (evt ketchup) og vi rengjøring av et ku埆� og e埆� på plater. Lag gjerne en fortelling
rundt det om kjedde  drama鿉�er hendele og ehandling.
peiderne går ammen to og to, evt 3 og 3, og øver på hverandre.
Uttr: Jord, ketchup, rø penn, kompre öl årvak, ak öl å klippe opp gaind hvi man
ruker det, priept, klorhexidin eller lignende, plater.

Lek
Doktoriten
Akkurat om vanlig iten, men nå kal peideren om «får» iten holde in ene hånd på det
tedet han le lå埆�, helt 鿉�l han har greid å gi iten 鿉�l en annen. lir det veldig vankelig å
løpe – kankje fordi han må holde eg på ankelen e.l., kan den om har iten etemme at
de andre ogå må holde hånden på in ankel når de løper. Kan være lurt å avgren området
man kan løpe rundt på da det kan være vankelig å evege eg fort og langt.

Avslutning
Repeter det peiderne har lært på møtet gjerne med noen pørmål.
Hjemmeleke: Finn ut hvor 1.hjelp uttr er hjemme og i de forea埆�e in il.
Førtehjelpmerket dele ut på nete møte da ”leken” er jekket. Repeter gjerne evitlø

Førtehjelpmerket dele ut på nete møte da ”leken” er jekket. Repeter gjerne evitlø
frie lu veiertail ideleie og 113 ogå på nete møte.
Avlu埆� med peiderønnen

Ressurser
evitløhet
tailt ideleie

Møteforslag: Kirken
Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Tro

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager det lokale kirkegget, navn og funkjonen l kirkerommet ulike
deler,
kirkeåret farger og noen om joer i den lokale kirken.
Kjenner en oppdager tre kritne moler
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier; ønnen om kom hjem (Luk 15,1132)
Har en oppdager erfart å delta i krea v frem llinger avielfortellinger eller lignende.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: li kjent med kirken. Lee ønnen om kom hjem (Luk 15,11
32). Oppdagerne drama erer ielfortellingen e�erpå.

Aktivitet 1
Omvining i kirken, gjerne med en ana� om forteller og vier. Forteller om kirkerommene
ulike funkjoner.

Aktivitet 2
Kirkeåret farger. Vie og fortelle. Oppdagerne lager en krea v frem lling av kirkeåret med
kirkeåret
farger.
Uttr: Farger, ark, modelleire, to�

Aktivitet 3
Kritne moler. Vie 3 kritne moler og fortelle hvorfor de ruke om moler.
Oppdagerne lager die molene, tegner, lager i leire, to� eller lignende.
Uttr: Farger, ark, modelleire, to�

Lek
Kim lek: ruk gjentander fra kirken. Legg gjentandene på et ord eller annet egnet ted.
La oppdagerne e på ngene i 1 minu�. Dekk ngene med et to�tkke. å kal
oppdagerne i hvilke ng de huker.

Avslutning
Oppummering av møtet.
peiderønnen

Ressurser
Kirkeåret
okforlag: oka om kirken min
okforlag: li kjent i kirken

Møtefoslag: Vi lager turutstyr - sitteplate
Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv, Tro

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Har en oppdager erfart å lage en n�egjentand for tur, om for ekempel et
i�eunderlag, en kopp eller lignende.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1.Mo.1.12,25)

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: lage noe vi kan ruke på tur.
Lee fra kapelen 1. Mo. 1,12,25)
Uttr: iel

Aktivitet
Tove i�eunderlag. Det å tove ull er en �n ak vitet for åde tore og må! Man tar kardet
ull og legger i tnne lag oppå hverandre, mint tre, gjerne �ere, lik at �rene i ullen peker
vannre� og loddre� annen hver gang. Fargerik ull legge i det øverte laget hvi man ønker
farger. å tar man varmt vann med rela vt me grønnåpe i (1 del grønnåpe, 10 deler vann)
og egnner å maere ulla forik g med håndaken. nu areidet innimellom. Man kal
maere ganke lenge med ganke varmt vann for å få det helt te�. Det kan kankje være
li� vankelig for de minte arna å fullføre hele tovingen for hånd, og da kan dere tove
reten i vakemakinen (i� hardt på 60 grader) eller i tørketrommel (da må all åpen
være ute). Pa på at alt henger godt ammen før dulegger underlaget i makinen. Det er
gø å dra på tur med et i�eunderlag man har laget helt elv i ekken!
Uttr: Ull, grønnåpe, aljer, ø�er og vann

Lek
Hinderløpe. Oppdagerne lager hindere ammen med lederne, ruk gjerne naturlige hindere
ute, eller ord og toler inne. Når løpa er ferdig, er det førtemann gjennom løpe. Lagvi.
Alle på laget må være over måltreken førklokka topper. Det lønner eg å hjelpe hverandre.

Avslutning
Oppummering av hva vi har gjort på møtet.
peiderønnen.

Møteforslag: Diakonalt møte
Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Tro

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Har en oppdager erfart å delta i et diakonalt ltak eller akjon lokalt om for ekempel
eøk på et eldretre , kehjem, innamlingakjon eller lignende.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Den glne regel (Mat7,12)

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: eøke noen gamle eller ke om er me alene.
Lee Den glne regel (Mat 7,12).
Uttr: iel/NT

Aktivitet
Avtale på forhånd med eldreenter eller kehjem. Når man kommer dit, preenterer
oppdager okken eg for de gamle/ke. peiderne nger noen anger og ammen med
vokne, forteller li� hva dere holder på med i hverdagen. Ta gjerne med noe dere har laget
og vi fram. Har dere noe å gi ort om kan være l glede eller oppmuntring, er det veldig
hggelig.

Avslutning
peiderønnen, dere takker for dere. peiderne hente på tedet, eller dere går dit dere
pleier å li hentet.

Møteforslag: Søppel
Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt. Det inneholder halve akövitetmerket "øppel".
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv, amfunn

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1.Mo.1.12,25)
Vet en oppdager at man tar med øppel hjem fra tur
Har en oppdager erfart å være på dagtur regelmeig ammen med andre og er godt
kjent i mint et turområde i oppdager�okken nærmiljø

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Hva kater folk og hvorfor?
Hvorfor er miljøvern vik g?
Lee fra kapelen, 1. Mo 1,272,25

Aktivitet 1
Lære om øppel, kildeortering, gjenruk.
Ta med noe forkjellig øppel og pør hvor det kal kate e�er hvordan øppelortering
kommunen dere or i, har.
Uttr: øppel

Aktivitet 2
Gå på tur i nærområdet dere og plukk opp øppelet dere �nner. Gå l en miljøtajon og
kat avfallet der det kal være. nakk om hvordan øppel kader naturen.
Uttr: nganghanker, poer öl øppelet

Lek
tafe� med ammenundne en. To og to kal løpe ammen med den ene høre og den
andre ventre en undet ammen. To lag.

Avslutning
Oppummering av møtet
Til nete møte må alle ha anvar for øppelorteringen hjemme.
peiderønnen

For å ta hele ak vitetmerket må dere ha et møte l hvor dere tar punkter fra den valgfrie
delen av merket.

Møteforslag: St. Georg
I løpet av de�e møte ta akövitetmerket t. Georg. Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

peiderkjennkap

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

Kjenner en oppdager legenden om t. Georg
Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/
eller t. Georgdagen.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop.
Tema for dagen: t Georg, peiderne kthelgen
Lee: David og Goliat, David tolte på Herren,  76 i Ak ve arnlevende forknnele.
Uttr: Aköve arne  levende forknnele.

Aktivitet 1
Le fortellingen om t. Georg.

Aktivitet 2
Lag ue og piler.
Finn en gren om er jevn i tkkelen og er noe kortere enn rukeren. Lag et hakk i hver
ende av ueemnet. Fet tauet/ trengen i det ene hakket med en løkke, ruk håndmakt l
å øe ueemnet før du feter trengen på den andre enden. Piler lager dere av tnne,
re�e kviter.
Uttr: Tau. kniv, pinner og greiner.

Lek
kte på link. lå allongene godt opp, heng dem opp og e om dere klarer å prekke
dem. Laget om prekker �et allonger vinner.
Uttr: allonger

Avslutning
Oppummering
peiderønnen

Møteforslag: Blomster og nyttevekster
Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, 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.
Har en oppdager erfart å være med å anke pielige vekter i i� lokalmiljø og lerede
et mål d av die.

Åpning
Navneopprop, åpningeremoni.
Tema for møtet; lære å kjenne noen lomter og anke noen planter vi kan pie. Vie ilder
av de lomtene/ plantene vi kal e e�er og lære.
Lee Ma�.6,2829+33.
Ak ve arn levende forknnele  88,2.
Næringutrat for lomtene.
Uttr: Kort med ilder av lomtene, NT/iel, Aköve arn  levende forknnele.

Aktivitet 1
Gå på tur og plukker forkjellige lomter og pielige planter.
Lær hva plantene/ lomtene heter.
Uttr: Flora, Dagturen

Aktivitet 2
pielige planter på våren man kan lage mat av:
rennele: Lage neleuppe. amle inn unge nelelader. Die koke rakt opp, vannet
helle av, ladene hakke opp i mindre iter, koke opp på n� i vann, ha i uljongterning og
evt en jevning for å få tkkere uppe. make eventuelt l med alt.
Geitramkudd: kuddene ør ikke være mer enn 1520 cm høe. Koke i vann, ha på li�
mør og pi.
Gaukere, engre kan pie om de er, rlig mak.
Uttr: Nelelader, kjeler, vann, uljong og tormkjøkken eller primu.

Aktivitet 3
Neleuppen pie.
Uttr: Kopp og kje.

Lek
lomtertafe�.
Flokken dele i lag, en fra laget løper frem og kal nukortet med den lomten om rope
opp. Hvi man nur feil kort, må man løpe lake, uten å nu kortet. Laget om har få�
nudd alle kortene ført, har vunnet.
Uttr: Kort med lomtene på om oppdagerne har lært, et e� öl hvert lag.

Avslutning:
Oppummering
peiderønnen

Møteforslag: Orientering
I løpet av de墪e møte ta akövitetmerket Orientering. Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu慁�liv, Naturkjennkap

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: auen om le funnet (Luk 15,17)
Kan en oppdager de vanligte kar墪egnene og de 挿�re himmelretningene
Har en oppdager erfart å ruke et kart ammen med andre, 挿�nne en ka墪 på kjent
område orientering

Merkekrav som tas på dette møtet:
li kjent med ulike måter å orientere eg på ved hjelp av naturen.
1. Kunne de 挿�re himmelretningene og vite hvordan man 挿�nner nord via et kompa.
2. Kjenne �l de forkjellige fargene på et kart og kjenne kartegnene �, vei og gning.
3. li kjent med et turområde i i墪 eget nærmiljø.

I �llegg må man velge 1 av die kravene:
Finne en ka墪 på et kjent område, ved hjelp av et kart.
Lage i墪 eget kompa

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: Lære himmelretningene og li墪 om kart og kar墪egn
Lee fortellingen om auen om le funnet (Luk 15,17)
Uttr: iel/NT

Aktivitet 1
Fortelle om N, , Ø, V (4 himmelretninger) og hvordan man 挿�nner nord med et kompa.
(Lage et kompa elv. e link nedert på iden)
Kjenne de forkjellige fargene på kartet(grønt, lå墪, runt, gult) og kjenne �, vei og gning
Uttr: Kompa, kort med kar墪egn.

Aktivitet 2
Gå en tur i nærområdet hvor oppdagerne følger med på kartet og kompaet med
himmelretningene. (På turen kan man ogå e på maurtuer, greiner ol for å ruke tegn i
naturen for å orientere eg.)
Uttr: Kart (gjerne laminert), kompa

Aktivitet 3
ka墪ejakt. ”ka墪ene” er gjemt før møtet og kart laget Oppdagerne går noen ammen og
kal 挿�nne ka墪ene. Kan være en ka墪/ pot �l hvert lag eller en felle. De墪e kan være en
papirlapp om de 墪er i en ka墪 ved mål, eller en liten �ng/jokolade. ka墪en kan
eventuelt væreka墪ejakt. ”ka墪ene” er gjemt før møtet og kart laget Oppdagerne går noen
ammen og kal 挿�nne ka墪ene. Kan være en ka墪/ pot �l hvert lag eller en felle. De墪e
kan være en papirlapp om de 墪er i en ka墪 ved mål, eller en liten �ng/jokolade. ka墪en
kan eventuelt være orienteringmerket.
Uttr: Kart med inntegnet ka墪(er), ka墪/premie

Lek
Gi et lite vink
peiderne lager en ring på akken. n peider () kal tå inni ringen og telle �l 50. De andre
kal løpe og gjemme eg. () egnner å lete e墪er de andre. lir noen oppdaget, kal de inn i
ringen. Det er mulig å li efridd ved at noen av de andre gir et lite vink �l den om er i
ringen. De må imidler�d ikke li e墪 av (). Gjør de det, må de ogå inn i ringen. lir de ikke
oppdaget, kan den eller de om er i ringen prøve å �kke av uten at () er de墪e. Oppdager
() rømlingen, må denne �lake i ringen.
Tampen renner
n peider eller leder gjemmer en �ng. Når det er gjort, kal de andre 挿�nne �ngen. Når de
nærmer eg �ngen ier den om har gjemt den, “varmere”. Fjerner peiderne eg fra �ngen,
ier den om har gjemt den: “Kaldere”.
Man kan gjøre leken li墪 vankeligere ved å ruke himmelretningene ved ekrivelen av
hvordan de nærmer eg. Nord kaldere, ør varmere, vet li墪 kaldere, øt li墪 varmere. Dere
kan ogå lede peiderne ved å i hvilken himmelretning de kal gå i for å nærme eg ka墪en.

Avslutning
Repe�jon av tema
vt. utdelign av Orienteringmerket
Avlu墪er med peiderønnen

Ressurser
Lag di墪 eget kompa

Møteforslag: Flagg: Håndtering, sang, tegning
I løpet av de쇀�e møte ta akövitetmerket Flagg. Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

amfunn

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager at et ㅧ�agg aldri kal i akken, hva det etr at man ㅧ�agger på halv
tang.

Merkekrav som tas på dette møtet:
For å få dette merket skal speiderne:
1. Vite hvordan det norke ㅧ�agget eller det amike er ut.
2. Vite at et ㅧ�agg aldri kal i akken.
3. Vite hva det etr at man ㅧ�agger på halv tang.
4. Være med på ㅧ�agghei eller ㅧ�aggutrulling.
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
Kjenne ⇥�l de vik⇥�gte ㅧ�aggdagene.
Kjenne forholdtallene på det norke ㅧ�agget.
Kjenne to andre nordike ㅧ�agg.
Kjenne molikken i det amike ㅧ�agget.
Vite hvordan man oppfører eg ved ㅧ�agghei.
Være med å nge en ㅧ�aggang.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: Flagget vårt.
Lee: Mijon,  48, Ak⇥�ve arn levende forknnele.
Uttr: Aköve arn  levende forknnele

Aktivitet 1
Forklare hva ㅧ�agget etr for landet, hvorfor det ikke kal i akken og når vi ㅧ�agger på halv
tang.
Uttr: Flagg

Aktivitet 2
nge ㅧ�aggangen. peiderang nr 4.
Uttr: peiderang

Aktivitet 3
Fargelegge tegning av ㅧ�agget, evt tegne det elv på rutepapir med rik⇥�ge forholdtall.
Uttr: Fargelanter, ark med ㅧ�agg tegnet på om kal fargelegge eller ruteark, lant,
linjal. vikelær

Lek
Capture the ㅧ�ag
Det du trenger:
2 ㅧ�agg i hver in farger
toiter i de amme 2 fargene om kal være “hale” ⇥�l alle pillerne
Man deler opp i to lag og det er ꑥnt å være ㅧ�ere enn 10 på hvert. pille på et tort område
hvor man kan gjemme eg li쇀�. Lagene lager en ae og e쇀�er ㅧ�agget i쇀� der. å er det om å
gjøre å tjele det andre lage ㅧ�agg og få det ⇥�lake ⇥�l in ae uten å li ta쇀�. Hvi noen
klarer å nappe halen din å er du ute av pillet.
Det ꑥnne mange varianter av pillet. Man kan f.ek i tedet for haler ha det lik at når noen
tar på deg å må du telle ⇥�l 10 før du kan li med i pillet igjen. Hvi du har ㅧ�agget og lir
ta쇀�, må du gi det fra deg.
Uttr: To ㅧ�agg/vimpler i hver in farge. toiter i de amme fargene.

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen

Møteforslag: Baden-Powell
I løpet av de嗜e møte ta akövitetmerket adenPowell.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

peiderkjennkap

Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager peiderønnen og en kveldønn utenat.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Herren er vår Gud (5. Moeok 6,49)
Kan en oppdager peiderløﾬ�et og peiderne valgpråk utenat.
Kjenner en oppdager peiderloven og delta嗜 i amtale om peiderloven etdning.
Har en oppdager erfart å delta i markering av Tenkedagen og/eller t. Georgdagen.

Åpning
Navneopprop, tema for møtet, lee ieltekten: Herren er vår Gud (5. Mo 6,49)
Uttr: iel

Aktivitet 1
Fortelle om Roert aden –Powell og hvordan peiderevegelen le ꔗ�l. Kan gjerne gjøre
om en Powerpoint preentajon eller vie ilder. Hvi man har noen gamle peiderꔗ�ng,
gammel peiderdrakt, gammelt turuttr, kan de嗜e ta med.
Lage en liten leirpla med ål pla ala leiren på rown ea Iland. amlingpunktet lir
rundt ålet.(et l, en primu eller lignende)
nge Lord adenPowell i ngland a嗜 (peiderang nr. 155
Uttr: peiderhåndoka, ilder av P, ödlig peiding, gamle peideröng, uniformer eller lignende
og angok/ angark

Aktivitet 2
peiderloven lee og man ꇌnner en paragraf i loven peiderne dramaꔗ�erer. r man mange,
dele gruppen opp og hver gruppe dramaꔗ�erer en peiderlovparagraf.
Øver eg li嗜 og vier dramaꔗ�erer for de andre.
Uttr: peiderloven

Aktivitet 3
Lære 3 paragrafer utenat i peiderloven eller øve på peiderløﾬ�et og valgpråket
Lage en plakat med egivenheter fra peiderne hitorie
n leder har kokt vann på ålet eller primuen, evt ta嗜 med varmt vann og alle får en kopp
kakao eller olærtodd
Uttr: Plakat, lim, tuj, evt. ilder. Kjele, kakao, aﾬ�, evt kopper

Lek
Kim lek. De嗜e er en lek P rukte me.
810 forkjellige ꔗ�ng legge på akken, med et teppe over. peiderne tår rundt. Teppet ta
ort, peiderne er på ꔗ�ngene 1 min, teppet legge over gjentandene og peiderne kal
prøve å huke 愎�et mulig ꔗ�ng.
Hverandrekim: oppdagerne tår i ring og er på hverandre. De nur eg lik at de ikke er
hverandre og kal i hvem om er på møtet.
Oppdagerne er på hverandre. n oppdager ta ut og de om er igjen kal ekrive den om
er ta嗜 ut.
Lukte Kim: Forkjellige ꔗ�ng om lukter, krdder, urter, frukt ol ha i oker/ gla. Man kal
ikke kunne e hva om er inni glaet/ oken. Man kal lukte eg ꔗ�l hva det er.
make kim: Oppdagerne har ind for ønene. Og kal make på forkjellige ꔗ�ng og ꇌnne ut
hva det er.
Føle kim: Noen ojekter ligger i en eke, gjerne med en åpning eller iden. Man ꔗ�kker en
hånd inn åpningen og kjenner på det om ligger i eken og kal i hva man tror det er.
Uttr: 810 forkjellige öng, teppe

Avslutning
amling rundt ”Leirålet”
peiderønnen lee og man nakker om hva peiderønnen etr
vt utdeling av merket
Avlutning med peiderønnen om nge

Møteforslag: Vi lager turutstyr - fiskestang
Møteforlaget er lagd for emetermerket Ngjerrig, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Friluሟ�liv

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Har en oppdager erfart å lage en n폞egjentand for tur, om for ekempel et
i폞eunderlag, en kopp eller lignende.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1.Mo.1.12,25)

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: lage noe vi kan ruke på tur.
Lee fra kapelen 1. Mo. 1,12,25).

Aktivitet 1
Fiketang.
peiderne ∊nner en li폞 lang pinne, mint 1,52 m lang, om er rela⢻�vt re폞. ventuelle
kviter ℶerne. Y폞er på pinnen feter man på ∊kenøre. Nedert på nøret feter man på
dupp, krok og økke. nøret lippe ut i vannet. Får noen ∊k??
Lederne lager ål og oppdagerne kan varme ∊keoller eller ∊kekaker over glørne. Får dere
∊k, teker dere dem i glørne.
Uttr: Fikenøre, kroker, økker, dupper, kroker kan ruke

Lek
Hinderløpe.
Oppdagerne lager hindere ammen med lederne, ruk gjerne naturlige hindere ute, eller
ord og toler inne. Når løpa er ferdig, er det førtemann gjennom løpe. Lagvi. Alle på
laget må være over måltreken før klokka topper. Det lønner eg å hjelpe hverandre.

Avslutning
Oppummering av hva vi har gjort på møtet.
peiderønnen

