Semesterplan for Opp
n liten oppdager trenger å klatre li韕� for å e verden edre ilant. På de ne hødene er oppdageren ퟛ�ng fra et n韕� perpekퟛ�v. emetermerket
Opp kal inpirere ퟛ�l å klatre oppover, utvide perpekퟛ�vet og nå ne høder. Vi forelår at man tar emetermerket på høten. De oligatorike
akퟛ�vitetmerkene er Atronomi og Klatre.

Opp

Måned

Tema

Punkter fra Speiderstigen

Augut

 har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurraner å tape og vinne, vente på tur og opptre
re韺�erdig.
Opptartmøte
 har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre arn i lek.
lek
 har en oppdager erfart å delta i demokra韴�ke avgjøreler i ៦�okken.
 kan en oppdager åtmannknop og knte ine egne kolier.

eptemer

Opptartmøte  kjenner en oppdager 韴�l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr, trelagene og
natur韴�
lomtene i i韕� 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.
Opptartmøte
eptemer
 har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn韕�et 韴�l åltenning, knivruk og lek på i og ved
ål
vann.
 kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l innendør.
Oktoer

Klatre

 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.

Oktoer

Re៦�ek

 kan en oppdager hvordan man ruker re៦�ek og hvorfor.

Novemer

Gloalakjon

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

Novemer

Atronomi

 har en oppdager erfart å �nne 2 tjerneilder hun/han kan på himmelen.

Deemer

Jul

 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Jul (Luka 2, 1–20)
 har en oppdager erfart å delta i krea韴�ve fram韴�llinger av ielfortellinger elle lignende har en oppdager
erfart å delta på delta på mint en gudtjenete i den lokale kirken.
 kjenner en oppdager det lokale kirkegget, navnet og funkjonen 韴�l kirkerommet ulike deler,
kirkeåret farger og noen om joer i den lokale kirken.
 kjenner en oppdager tre kritne moler.

Deemer

Juleavlutning

 kjenner en oppdager peiderloven og har delta韕� i amtale om peiderloven etdning.
 kjenner en oppdager ៦�okken eremonier ved møtet tart og lu韕�.

Aktivitetsmerke: Astronomi
Lær om tjerneilder og hør hitorier om dem. Finne Nordtjernen og leke med tjerneilder.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Naturkjennkap

Oligatorik krav:
1. Kjenne to tjerneilder og prøve å �nne dem på himmelen.
2. Kunne �nne Nordtjernen.
3. Høre en fortelling/agn om hvorfor tjerneildet har få韕� i韕� navn.
Valgfrie krav:
I 韴�llegg må man velge 2 av die kravene:
Drama韴�ere et agn om et tjerneilde.
Lage en ”tjernekikkert” hvor dere prikker inn tjerneilde på papir.
Delta i en tjerneildelek.
Lage tjerneildene ute om kvelden av tel.

Ak韴�vitetmerket kan kjøpe i peideru韴�kken

Astronomi

Ressurser
agn om tjerneildet Orion
Mange tjerneilder
Kort med tjerneilder
Foto av ferdige kort

6047 k
168 k
48 k

Aktivitetsmerke: Klatring
For å li ink öl å klatre må man ha god alane og kunne ruke armene. Med de�e merket får du prøvd deg på aköviteter om gjør at du lir
inkere öl egge deler.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek

Oligatorik krav:
1. Være med på hinderløpe hvor du må klatre over et hinder og alanere på en tokk
eller lakkline.
2. Klatre opp og ned en liten krent/klatrevegg hvor du må hjelpe l med armene for å
komme opp og ned.
Valgfrie krav:
I llegg må man velge 1 av die kravene:
Gå armgang et par meter.
Kunne klarte opp og ned en ge, mint fem trinn.
Gå over en apero eller klatret et ted hvor du har rukt klatreele. Klatreelen må være
kontrollert av leder.

Akvitetmerket kan kjøpe i peiderukken

Ressurser
ra�kort

Klatring

Møteforslag: Oppstartsmøte lek
De�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�e peidermøte fokuerer vi på gruppen og at arna kal lære kjenne
hverandre og føle eg trgge i gruppen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), ᠀���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᠀�vitetanken ��nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og natur᠀�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut ᠀�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 ᠀�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 ᠀�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 ᠀�l de�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 �﮺agget og ng �﮺aggangen. (ærlig for ᠀���nnere.)
Andakt kapelen (1. moeok 1,1 2, 25)
nakke om hva dere kal gjøre i dag.

Navneleker
Navnelek
peiderne tår eller i�er i ring.

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

Navnelek med sleiv
Alle i�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�er ende leiven rundt igjen og lik forte�er leken.

Navnelek med ball
peiderne tår i ring. Lederen kater allen ᠀�l en av peiderne. De andre kal da trak rope
navnet ᠀�l den om har få� allen.
allen kate å ᠀�lake ᠀�l lederen om trak kater allen ᠀�l en annen.
peideren kan elvfølgelig ogå kate allen direkte ᠀�l en annen peider, men ved at allen
går via lederen er man ikret at alle kommer ᠀�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� å e at
det er den amme enden om ligge øvert hver gang.
Kan peiderne forkjell på høre og ventre er de�e ogå en kjekk hukeregel:
"Høre over ventre og ventre over høre".
Hvi dere vil ha forlag ᠀�l ak᠀�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� 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᠀�a kjære Lauren᠀�a, når kal jeg tre匦e deg nete gang Lauren᠀�a?
På mandag kjære Lauren᠀�a da kal jeg tre匦e deg nete gang Lauren᠀�a.
Refr.:
På mandag, på ᠀�rdag kjære Lauren᠀�a da kal jeg tre匦e deg nete gang Lauren᠀�a
På mandag, på ᠀�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� 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 ᠀�lake ᠀�l i� hjørne.

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

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

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

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

Avslutning
Dere kan gjerne repetere �﮺aggangen før �﮺agget rulle inn.
Rull inn �﮺agget men dere tår re�.
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører ᠀�l de�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� hjerte ᠀�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg ᠀�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk ᠀�l n�e være.
Lde peiderloven ord
Nnork
Kjære Far i høge himmel,
hør mi ᠀�lle hjarteøn:
kvar eg enn i verda vankar,
lat meg li om onen Din.
lat meg leva deg ᠀�l æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk ᠀�l hjelp få vera,
og o lda lova vår.

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

Takk for i dag.

Kortene om hører ᠀�l de�e møtet

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

3983 k
49 k
1739 k

Møteforslag: Oppstartsmøte natursti
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 lek og ål. Gruppene kan
elv velge hvilken rekkefølge de gjennomfører møtene i. På de e møte får peiderne delta på et kort eventr. De får øve på amareid og lære mer
om naturen.
Hvem:

Oppdagere (68 år), ퟘ��nnere (910 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu⎛�liv, peiderkjennkap

De tre førte møtene er tre ferdig planlagte opptartmøter om gruppene kan gjennomføre
i tarten av høtemetret hvert år. I akퟘ�vitetanken �nne møteforlagene på
opptartmøtene lek, ål og naturퟘ�. Møtene kan gjennomføre i valgfri rekkefølge.
Til opptartmøtene hører elleve kort om kal dele ut ퟘ�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 ퟘ�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 ퟘ�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 naturퟘ�en.
eꍜ� ut en løpe med peidertegn og poter i nærområdet.
peiderne har fåꍜ� 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 kriꍜ� 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 poliퟘ� og tår ved den ene treken, de andre tår ved den andre treken.
Når poliퟘ�kontaelen tår med rggen ퟘ�l, er det grønt l. Da kan fotgjengerne forøke å
nærme eg poliퟘ�kontaelen. Når poliퟘ�kontaelen nur eg, er det rødt l. Da må
fotgjengerne tå helt ퟘ�lle. Derom poliퟘ�kontaelen er noen om eveger eg, må de gå
ퟘ�lake ퟘ�l utgangpunktet. Poenget er å komme eg helt frem ퟘ�l poliퟘ�kontaelen uten å gå
på "rødt l".
Den om klarer det, lir n poliퟘ�kontael.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Det velge en peron ퟘ�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 «Tꍜ�eær» og egnner å å telle høt, akleng fra 15 ퟘ�l 0. Nå kal
de andre deltakerne gjemme eg.
Den om har tellet har lov ퟘ�l å gå to kriꍜ�. Dereꍜ�er kal den forøke å e de andre
deltakerne. Alle om lir eꍜ� av den om tår er ute.
På nꍜ� rope det «Tꍜ�eær» og den om tår teller høt, denne gangen fra 14 ퟘ�l 0. De om
har gjemt eg kal da løpe ort ퟘ�l den om tår, ta på hun/han og dereꍜ�er løpe å gjemme
eg.
lik forteꍜ�er leken ퟘ�l alle lir eꍜ� og er ute. Den om le eꍜ� it tår nete gang.

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

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

Avslutning
ng peiderønnen og dele ut kortene om hører ퟘ�l deꍜ�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 miꍜ� hjerte ퟘ�lle ønn:
Hvor jeg er i verden vrimmel,
la meg ferde om din ønn.
La meg leve deg ퟘ�l ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk ퟘ�l nꍜ�e være.
Lde peiderloven ord

Nnork

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

og o lda lova vår.

Kortene om hører ퟘ�l deꍜ�e møtet

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

3983 k
49 k

Forundpreentajon for foreldremøte

1739 k

Naturퟘ�

1673 k

Møteforslag: Oppstartsmøte bål
De８�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 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�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 ��o８� 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 li８� tjukkere
kviter. Hver peider kan prøve å amle en doelneve med ved. ８�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
Li８� 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 ni８� på lang av en ukrelt anan og 韴�kk inn iter av jokolade. kallet pree
over. Pakke den inn i folie og legg re８� 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 li８� 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 tree deg nete gang Lauren韴�a?
På mandag kjære Lauren韴�a da kal jeg tree deg nete gang Lauren韴�a.
Refr.:
På mandag, på 韴�rdag kjære Lauren韴�a da kal jeg tree 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 i８� 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 i８� 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 de８�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 mi８� 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 n８�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 de８�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

Møreforslag: Klatre
I løpet av de៲�e møte ta akövitetmerket Klatring. Møteforlaget er lagd for emetermerket Opp, men kan ta atkilt. De៲�e er et utemøte.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu␀liv, peiderkjennkap

Emner fra speiderstigen som man jobber med på dette møtet
har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre arn i lek

Merkekrav som tas på dette møtet:
1. Være med på hinderløpe hvor du må klatre over et hinder og alanere på en tokk
eller lakkline.
2. Klatre opp og ned en liten krent/klatrevegg hvor du må hjelpe ퟌ�l med armene for å
komme opp og ned.
3. Gå over en apero.

Åpning:
Åpningeremoni, navneopprop

Aktivitet 1
Del oppdagerne i 2 grupper. Gi dem en del tau og frie tøler og la dem lage hver in
hinderløpe. La dem ruke de mulighetene naturen gir. Gi ekjed om at de må ha med den
tpe hinder om merket ekriver. Kontroler at de "holder" og la dem gå hver in løpe.
Utr: 2 nøter ial eller noe annet tau
Aktivitet 2
Men peiderne joer med de៲�e kan du henge opp en apero.
La noen av peiderne gå på aperoen men noen klatrer opp og ned en krent.
Uttr: Tau öl Apero
Avslutning
Utdeling av akퟌ�vitetmerket "Klatre".
ekjeder
peiderønn
Vær eredt  Allퟌ�d eredt
Uttr: Akövitetmerket Klatre

Møteforslag: Refleks
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

amfunn

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: nlighet med Re៦�ek
e arna ta med eg den re៦�eken de pleier å ruke hjemme.
Kan kominere med året re៦�ekdag 15.oktoer, e lenke nedert på iden.
Uttr: Re៦�ek öl oppdagerne.

Aktivitet 1
Ha en amtale med peiderne og 韴�ll pørmålene:
Har du en egen re៦�ek?
Hvorfor ruker man re៦�ek?
Når er det vik韴�g å ha på eg re៦�ek?
Hvordan ne re៦�eken et?
Glemmer du noen ganger å ta på deg re៦�eken? Hva kal 韴�l for at du huker det?
La alle vie frem in re៦�ek.
På forhånd: e peiderne ta med en re៦�ek de ruker og en lommelkt.

Aktivitet 2
Te韴�ng av re៦�ek med lommelkt
Ikke alle re៦�eker er gode nok 韴�l at du lir e韕� i mørke. Ta en lommelkt og gjør en enkel
tet ammen med peiderne på den re៦�eken dem har med.
Gjennomfør teten i et mørkt rom eller ute
Lommelkten må holde på nee韴�ppen.
L på re៦�ekene dere har hengt opp.
Prøv ogå å le på aluminiumfolie, tål, peil og gli韕�er.
Tet re៦�ekveter, ne uvakede og gamle veter om er vaket.
Hvilke re៦�eker er met nlig?
Uttr: Lommelkt

Lek
Alt 1: Lag en løpe av re៦�eker. Heng opp å mange om du ønker.
peiderne kal gå rundt i kogen og �nne det antallet du har hengt opp.
Alt 2: La peiderne ta på eg den re៦�eken de kom med. Lek gjemel i kogen der den om
kal �nne kan ha lommelkt.

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen
Del gjerne ut re៦�ek 韴�l oppdagerne. Kankje noen kan pone dere med de韕�e?

Ressurser
Forlag 韴�l ak韴�viteter
Året re៦�ekdag

Møteforslag: Sammen er vi sterke
Formålet med de�e møtet er at peiderne kal kjenne på at amareid lønner eg. amareid lønner eg åde på lokalt og gloalt nivå, og om
peidere er vi med i en verdenvid evegele. Gjennom Gloalakjonen kan vi idra öl at arn og unge andre teder i verden får edre
oppvektvilkår. Det lønner eg for o alle på ikt, for vi deler alle den amme kloden.
Hvem:

Oppdagere (68 år), �nnere (910 år), Vandrere (1116 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek, amfunn

Åpning:
Åpningeremoni

Lek:
"ei rumpe i gulvet"
peiderne dele inn i grupper på ca.4. Leder gir intruker om gruppa kal følge. F.ek: en
rgg, tre fø�er og ei hånd i gulvet. Gruppa må li enige i hvordan de kal løe det. Den
gruppa om klarer det raket får et poeng. Leder gir n intruk.
Øvelen er åde gø, og gir trening i amareid. Å vie empaö handler om å akövt gå inn i
ampill med andre.
Aktivitet:
Hinderløpe med handicap.
Del peiderne i par. Den ene kal være lind, og får peiderkjerf for ønene. Den andre kal
være lam.
Den linde kal gjennomføre hinderløpa, e�er intrukjoner fra den lamme. Undervei får
den linde ulike u ordringer om må løe for å komme videre, for ekempel:
Den male roen: den linde kal alanere på en mal  laget av planker eller annet a�
materiale om ligger på akken. roen er ikke en re� trek men går li� hit og dit, å den
linde må følge intrukjoner fra den lamme nøe. "et kri� öl ventre... gå forikög re� frem...
TOPP!"
Kildeortering: e� frem ere like eholdere (For ekempel likkoker, platkru eller
lignende). Hver av eholderne er merket med et ilde av hva om kal være oppi. (for
ekempel en kue, en kule, en pramide, en linder... ) Den linde får en poe med kloer,
og kal forøke å forklare for den lamme hvordan gjentanden kjenne, lik at den lamme
kan forklare den linde i hvilken eholder denne hører hjemme.
Heie kjerfet: Heng ei line i et tre, fet endene lik om på ei aggtang. Knt et
peiderkjerf fat i linja, og merk på treet akkurat hvor høt kjerfet kal heie. Den lamme
må forklarer og den linde heier, det er om å gjøre å tre e å nøakg om mulig.
Hente vann i rønnen: Den linde kal ruke en kopp og hente vann i ei ø�e, for å løpe ort
l en halvannenliter ake og helle vannet oppi den. Midt på aken er det tegnet en trek,
og det er om å gjøre å flle på å nær denne treken om mulig.

Uttr; aggline/tau, peiderkjerf, planker/noe annet å alanere på) kloer i ulike faonger,
platkopper eller andre eholdere, ø�e med vann, kopp, halvannenliter ake.
Andakt:

Andakt:
Andakten "Å e�e andre i tand l å gjøre det de er gode l" fra akvitetanken
Lek: "ner og Toer"
peiderne tår i ring. Annenhver elev er ener og toer. n ener og toeren ved iden av
hverandre har hver in gjentand. Det gjeld å ende gjentanden in rundt hele ringen
lake l utgangpunktet å fort om mulig. nere kal ende l enere og toere l toere.
Lagene ender hver in vei. Det er ikke lov og hindre det andre laget
Avslutning
amling, oppummering av møtet, ekjeder.
peiderønn og peiderhilen.

Møteforslag: Astronomi
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
Har en oppdager erfart å nne 2 tjerneilder hun/han kan på himmelen.
Kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1. Moeok 1.1 – 2, 25)

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet. Vie ilde av de to tjerneildene man kal lære (f. k. Karlvogna og
Orion)
Lee eller gjenfortelle kapelen. (1. Mo 1, 1 19, evt 1,12,3)
Uttr: ilde av tjerneildene, iel

Aktivitet 1
Fortelle om hvorfor det er lurt å kunne kjenne igjen Karlvogna på himmelen. Kan da nne
nord. Fortelle agnet om Karlvogna eller Orion.

Aktivitet 2
Forlag ៧�l ak៧�viteter:
Lage ”tjernekikkert”
Hver peider får en papphle fra en dorull og et tkke matpapir eller mellomleggpapir.
Tegn rundt hlen. Innenfor denne irkelen kal peiderne ៧�kke ut hull med nål der
tjernene er i tjernetegnet. å legge papiret over enden av dorullkjernen, holde fat med
en trikk eller tape. Tī inn i ”kikkerten” å er man tjerneildet le. Matpapiret kan ta av
å man kan lage egge tjerneildene og ̄e på hvilket man er på.
Uttr: Dorullhle, matpapir, nåler, trikk eller tape

Aktivitet 3
Gå ut å e om man nner tjerneildene på himmelen. Avhengig av klarvær.

Leker:

Gi et lite blink
Denne ak៧�viteten går ut på å ignaliere med lommelkter. Henikten med denne
ak៧�viteten er å leke ute når det er mørkt og li trgg i mørket.
Gjennomføring
n eller ere tår, alt ēer hvor mange om er med. Den eller de om tår har ae på en lī
åpen pla. Den om tår teller ៧�l 50, men reten gjemmer eg i nærområdet. ̄erpå kal
den om tår lete ēer de om har gjemt eg. Den om tår må rope navnet høt på dem
om lir funnet. Die lir nå fanget i aen, og kan are lippe fri derom noen av dem om
enda ikke er tā, gir et kort link med lommelkten uten at den om tår er det. Den eller
de om er fanget i aen kan rope ”gi et lite link!” for å få hjelp ៧�l å li fri. De om lir ā
fri må nike eg ut fra aen uten å li oppdaget. Hvi den om tår klarer å ta alle, har han
eller hun vunnet. Da er det den om le tā ført in tur ៧�l å tå. Hvi det tar for lang ៧�d å
ta alle, kan man ̄e på å tå undervei.
Lage stjernebilde
peiderne dele i lag, får teiner, knapper eller andre gjentander om de kal lage
tjerneilder av. Lederen ier navnet på tjerneildet, førtemann ferdig.
Uttr: teiner, kongler eller lignende

Avslutning
tjerneilde av tel
På lūen av møtet lager peiderne tjerneildeneav tel. Lene tenne og man tar
avlutningen rundt lene.
Uttr: Tel, nok öl tjerneildene, 13 eller 18 tk frökker/lighter
peiderønnen

Ressurser
Atronomi

Møteforslag: Jul
I løpet av de�e møte ta akövitetmerket Jul.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Tro

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jul (Lukas 2,1-20)

Merkekrav som tas på dette møtet:
For å få de�e merket kal peiderne:
1. Kjenne juleevangeliet lik vi �nner den i Luka 2, 120.
2. Lære en kriten juleang.
3. Lage en julekre, enten alene eller ammen med andre peidere.
I llegg må man velge 2 av die kravene:
1. Gå juleukk og amle inn penger l Gloalakjonen.
2. I Luka fortellingen møter vi hrdene på etlehemmarkene. eøket aue ø og lær
mer om hvordan norke auer har det rundt jul.
3. ak julekaker, gi dem en �n innpakning, og gi dem ort om gave.
4. Delta på en gudtjenete i advent eller juleden.
5. Lag julepnt.
6. idra i en diakonal akjon eller amling om kan gjøre førjulden eller juleden lere
for et eller ere medmenneker (juleord foreldre, ang på lokalt kehjem, lage en
hilen l en akjon om delernut julemat el.l.)

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Jul
Lee fra Luk 2, 120 Jeu lir født
Del peiderne i to grupper der de �er på akvitetene dere kal gjøre.

Aktiviet 1
(gruppe 1)
Lage julekre men dere hører på juleanger.
Her kan du velge ulike materialer elv. t p er å ruke opp alle tper hoaker dere ikke
har få� rukt i løpet av året.
k:
Trolldeig
Pepperkakedeig
Doruller
Kongler
Uttr: Julemuikk, öng öl julekre

Aktivitet 2
(gruppe 2)
ak julekaker. Velg en tpe kake dere aker.
k: Peppernø�er
500g ne ekte mør
500g ukker
2dl krem øte
3t malt ingefær
2t kanel
2t pepper
1t kardemomme
1t akepulver
2t natron
1kg hvetemel
1. Denne oppkri en krever at deigen kal tå kaldt en tund, gjerne na�en over, før du
deler opp deigen.
2. Rør mør og ukker hvi�. Tile� øte, krdder og mel ilandet natron. lande godt
ammen.
3. e� deigen kaldt  gjerne na�en over. e� tekeovnen på 190°C og ta fram en
tekeplate med akepapir.
4. Trill deigen l �ngertkke lengder. Dele i må emner og trille l kuler. e�e på murt
tekere� og teke midt i ovnen i ca 12 minu�er. Avkjøle på rit.
Uttr: ingediener öl julekakene, akepapir

Aktivitet i etterkant:
Delta i en julegudtjenete der dere kan vie frem de ulike julekrene dere har laget.

Lek
Hopp over elva.
Alle arna tår på en rekke og kal e�er tur hoppe over «elva» uten å komme nær vannet.
lven er demontrert med to tau om ligger parallelt. �er hver runde utvider elven eg. De
om kommer nær elven lir pit aven krokodille.
Uttr: Tau

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen

