Semesterplan for Villmark
For å ta emetermerket Villmark kal oppdagerne ha ta왋 Pioneringmerket og Knivmerket. Programmet eller kan lederne legge elv. De tår fri왋
᮪l å ta mange eller få merker. emetermerket Villmnark legger vekt på utemøter og lære ᮪ng i villmark.

Villmark
Måned

Tema

Punkter fra peider贠�gen

Januar

Dyrespor

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

Januar

Skileik

 har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurraner å tape og vinne, vente på tur og opptre
re鷫erdig.
 har en oppdager erfart å delta på utemøter öl alle åröder, og kan kle eg rikög for alle åröder.
 har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre arn i lek.

Feruar Astronomi

 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: kapelen (1. moeok 1.1–2,25) og Herren er vår Gud (5.
moeok 6,4–9)
 har en oppdager erfart å 츚�nne 2 tjerneilder hun/han kan på himmelen.

kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Herren er vår Gud (5. moeok 6,4–9)
 kjenner en oppdager 꿗�okken eremonier ved møtet tart og lu왋.
Feruar Seremonimøte
 har en oppdager erfart å øve på å evakuere fra peiderlokalet eller peiderh왋a eller lignende når
rannalarmen går.
Mar

Fyr og
Flamme

 kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
 kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l innendør.
 kjenner en oppdager følgende ielhitorier: Velignelen (4. moeok 6,22–27)
 har en oppdager erfart å lage en n왋egjentand med kniv på tur.
 kan en oppdager rene et år og e왋e på plater.
 har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn왋et öl åltenning, knivruk og lek på i og ved
vann.

Mar

Kniv

April

Knuter

 kan en oppdager åtmannknop og knte ine egne kolier.

April

St. Georg

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

April

Tur 
orientering

 kan en oppdager de vanligte kar왋egnene og de 츚�re himmelretningene.
 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 e왋
turområde i oppdager꿗�okken nærmiljø.

Mai

Pionering

 har en oppdager erfart å ruke naturmaterialer öl å gge eg et le med enkle metoder ammen med
andre.

Mai

Bygge ly

 har en oppdager erfart å ruke naturmaterialer öl å gge eg et le med enkle metoder ammen med
andre.

Juni

Fugl

 kjenner en oppdager öl navn og uteende på de vanligte fuglene, 츚�kene, ville dr, trelagene og
lomtene i i왋 nærområde. Til ammen mint 12 ulike arter.
 har en oppdager erfart å lage en fuglekae, fuglere왋 eller en annen tpe foringtajon for fugler.

Juni/
Juli

Leir

 har en oppdager erfart å overna왋e orte fra hjemmet mint en na왋, på h왋e, i kirke, i telt eller lignende
ammen med andre peidere.
 kan en oppdager peiderønnen og en kveldønn utenat.

Aktivitetsmerke: Pionering
Å pionere etr å lage ggverk av tokker og tau. Lær noen enkle knuter og gg le i kogen.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv, peiderkjennkap

Oligatorik krav:
For å få de�e merket kal peiderne:
1. Lære åtmannknop og lære å knte dine egne kolier.
2. gge en h�e / le / ivauk ammen med andre oppdagere i kogen, i �æra eller på
�ellet av tau og materialer dere �nner utendør.

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

Ak vitetmerket kan kjøpe i peideru kken

Pionering

Aktivitetsmerke: Kniv
Kniven er en peider vikögte redkap. Lær å ruke den trgt og lag en n㸦�egjentand med kniven din.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu쯞�liv

Oligatorik krav:
1. Kunne knivreglene og vite hvordan man ruker en kniv på en forvarlig måte.
2. Lage en n㸦�egjentand med kniv.
3. Vite hva man gjør derom man ku㸦�er eg på en kniv.
Valgfrie krav:
I 鼴�llegg må man velge 1 av die kravene:
ruke kniv og lage en elje㊧�øte.
ruke kniv og lage in egen kniv der oppgaven er å lage i㸦� eget knivka쯞�.
ruke kniv og pikke in egen kjer샱�nute i tre.
ruke kniv og lage en egen klehenger.
ruke kniv og lage en pre㸦�ert.
ruke kniv og lage en knagg.
ruke kniv og lage pil og ue.
ruke kniv og lage en mørkniv.

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

Ak鼴�vitetmerket kan kjøpe i peideru鼴�kken

Kniv

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

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

peiderkjennkap

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kjenner en oppdager 䞍okken eremonier ved møtet tart og lu薗
Har en oppdager erfart å øve på evakuering av peiderlokalet eller peiderh薗a el når
rannalarmen går
Herren er vår Gud (5.Moeok 6,2227)

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: eremoni
Lee: Herren er vår Gud (5.Moeok 6,2227)

Aktivitet 1
Hva er en eremoni. Fortelle hva om kal være 䞍okken eremoni ved møtet tart og ved
møtet lu薗. Vie og la arna delta.
Lære peiderhilen og hva det etr.
Hvilken eremoni man velger vil avhenge av hva om er prak瘨�k e薗erom hvor man har
møtene ine.
Forlag 瘨�l eremoni:
Flaggutrulling
Man kan ruke det norke eller amike 䞍agget om rulle ut ved møtet tart. Man kan
ogå lage et oppdager䞍agg om oppdagerne lager elv.
Tenne l
teinvarde av teiner med peiderne navn
Møteknutetau
Uttr: L, frd埞�kker, tau, tokk

Aktivitet 2
Øve på evakuering av peiderlokalet. Avtale med en om e薗er i gang rannalarmen.
Oppdagerne har li薗 forklart hva de kal gjøre og hvorfor ført.
Ute: avtale hvor man møte ved rann/ annen fare

Aktivitet 3
Lage et oppdager䞍agg:
Lederen har klippet 瘨�l et to竗�tkke eller kinntkke på forhånd. r oppdagerne delt opp i
kull, lager hvert kull i薗 䞍agg. Oppdagerne dekorerer 䞍agget med tek瘨�lmaling eller tuj,
tek瘨�lfarger eller man liker på toiter med tek瘨�llim. to竗�et fete 瘨�l en tokk. Gjerne en

kull, lager hvert kull i薗 䞍agg. Oppdagerne dekorerer 䞍agget med tek瘨�lmaling eller tuj,
tek瘨�lfarger eller man liker på toiter med tek瘨�llim. to竗�et fete 瘨�l en tokk. Gjerne en
tokk om man har funnet ute på tur.
Uttr: to៴� eller kinn, tokk, tek埞�lmaling, tuj, tråd 埞�l fe埞�ng 埞�l tangen.
Tenne l.
Oppdagerne lager en letake eller en lkt 瘨�l let. Har man mange utemøter, vil en lkt
være en fordel lik at let ikke låer ut under møtet.
Letake: Kan ruke en lav likkok om man fller med gru, and, måtein, å e薗er
man et kuel oppå anden. Hvi man kal lage lkt, kan man ta en annen likkok om
man klipper ort et tkke/ vindu fra kanten og ned 瘨�l noen cm fra unnen og e薗er denne
opp ned på likkoktaken man har laget allerede. Da vil denne ”toppen” gi l for vind og
let lipper ut gjennom åpningen.
Uttr: Herme埞�kkok, ruok, letherman/metaaak, tråltråd, tang.
teinvarde
krive navn på in tein og dekorere denne. Oppdagerne 찕�nner teiner ute eller lederne har
med teiner, en tein 瘨�l hver. teinene oppevare i en ok mellom hvert møte.
Uttr: teiner, tuj eller maling, penler
Knutetau
Lage knutetauog tokk 瘨�l å henge tauene
Hver oppdager får et tnt tau på ca. 1 m. Lag en navnelapp i kinn om fete nedert på
tauet. Finn en tokk/ tav om tauene fete på ved møtet tart. Hver peider knter en
knute på tauet ved møtetart. Kan evt ruke oppdager䞍agget om feteted for tauene.
Uttr: Tau, kinnlapper 埞�l navn, vannfat tuj

Lek
Navnelek
Jeg heter: peiderne tår i en ring. n peider ier navnet i薗 og et dr om tarter på
amme oktav. Hvi det er li薗 vankelig for arna, kan de i navnet i薗 og ndlingdret
i薗.
Hei jeg heter Mikke, Mokuoke. De andre varer hei Mikke Mokuoke. å ier nete
navnet i薗: Hei jeg heter Hanne – Harepu. Alle varer Hei Hanne – harepu. De薗e gjøre
瘨�l alle har agt navnet i薗.

Avslutning
Hvordan har vi eremoni ved møtet lu薗
Flagginnrulling

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

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:
Kan en oppdager tenne et ål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på ål.
Kjenner en oppdager reglene for ruk av åpen ild i kog og mark og levende l
innendør.
Har en oppdager erfart å lukke et ål ved hjelp av vann eller and.
Har en oppdager erfart å delta i amtaler om riiko kn�et l åltenning.

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Tenne ål og lære om ikkerhet rundt ål og åltenning
Lee: Luk 8, 16 Ingen tenner en oljelampe og gjemmer den under en krukke eller e�er
den.
Uttr: NT/iel

Aktivitet 1
Fortelle om reglene for ruk av åpen ild i kog og mark, fortelle om riiko kn�et l
åltenning. Vie hvorfor det er vik g med okgen ved å tenne et lite tearinl og e�e et
gjennomik g gla over. nakke om hva om kjer.
Hva kal man pae på når man kal tenne ål for at det kal være ikkert? Gå ammen og
�nn teiner l å legge rundt ålet. Alle er ogå ammen om å �nne ved l ålet, tnne
kviter og li� tkkere kviter, og gjerne never om er �o� l opptenning. Huk at kviter og
ved på være tørre. La arna være med å pikke �ier om kan ruke l opptenningen.
Uttr: Ltump, gla, kniv, fökker, avipapir

Aktivitet 2
n leder vier hvordan man tenner ål. tarte med ammenkrøllet avipapir og never, lage
en pramide rundt de�e med tnne pinner, å li� tkkere pinner. Tenne på nede li� inn i
ålet. Når det tar fr, må man mate ålet forik g lik at det ikke lukner. �er hvert legger
man på tkkere ved.
arna får ruke avipapir, never, kviter de har amlet ( ta med noe tørr opptenningved
hvi arna ikke �nner nok elv). arna gger opp ålet i� og får tenne på.
Når arna har få� fr og få� ålet l å renne en tund, kan man amle die l et eller
noen ål.
Uttr: Tørr opptenningved og ved, avier eller never, frökker

Aktivitet 3
Men ålet renner, kan man pikke pølepinner før man griller pøler, pinnerød,
marmellow eller annet. Lær arna at man kal vente l man får glør lik at maten lir tekt
og ikke are vidd over �ammer.
Utr: Kniv, pøler, pinnerøddeig eller det man må�e ønke å teke på ålet.

Lek
ka�ejakt.
peiderne dele i to grupper om får fargete kort om de kal gjemme. Kortene ør være ca.
5x5 cm tore. Avtal hvor langt unna de kan gjemme kortene. Når det er gjort, �er de ide
og kal �nne kortene det andre laget har gjemt.

Avslutning
Oppummering
Avlutning med peiderønnen

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

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv

Enmer fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet.

Kan en oppdager åtmannknop og knte ine egne kolier og har rukt dem.
Har en oppdager erfart å ruke naturmateriale l å gge eg et le med enkle metoder
ammen med andre.

Merkekrav som tas på dette møtet:
1. Lær åtmannknop og lær å knte dine egne kolier.
2. gg en h�e / le / ivuakk ammen med andre oppdagere i kogen, i �æra eller på
�ellet av tau og materialer dere �nner utendør.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Lære å knte kolier og åtmannknop.
Til lu� kal vi e om vi klarer å lage et gjemmeted av det vi �nner i naturen, kankje man
må ruke åtmannknop?

Aktivitet 1
Dele inn i to og to. Hver gruppe får et ark med fremgangmåten l hvordan lage en
åtmannknop. Gi gruppene mulighet l å tudere arket og e om de kan klare det.
Doeltjekk at de gjør det rik g om de mener de får det l. e dem lære det videre l de
om ikke har få� det l.
Gjør det amme med kolier.
På forhånd: printe ut ark med ilde av hvordan knte en åtmannknop, ku� opp tautumper.

Aktivitet 2
Når en gruppe har klart egge deler kan du ende dem ut i kogen med 2 ekjeder:
1. lage en h�e eller kjuleted av det de �nner i kogen.
2. dere kal ruke mint 1 åtmannknop av noe dere �nner eller har på dere.

Lek
Gå en runde å vi frem alle h�ene.
Lek oken går. Alle må tarte å gjemme eg i h�ene.

Avslutning
Oppummering av møtet
peiderønnen

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: Orientering
I løpet av de�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 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�egnene og de �re himmelretningene
Har en oppdager erfart å ruke et kart ammen med andre, �nne en ka� 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 �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.

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

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: Lære himmelretningene og li� om kart og kar�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 �nner nord med et kompa.
(Lage et kompa elv. e link nedert på iden)
Kjenne de forkjellige fargene på kartet(grønt, lå�, runt, gult) og kjenne  , vei og gning
Uttr: Kompa, kort med kar�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�ejakt. ”ka�ene” er gjemt før møtet og kart laget Oppdagerne går noen ammen og
kal �nne ka�ene. Kan være en ka�/ pot l hvert lag eller en felle. De�e kan være en
papirlapp om de �er i en ka� ved mål, eller en liten ng/jokolade. ka�en kan
eventuelt væreka�ejakt. ”ka�ene” er gjemt før møtet og kart laget Oppdagerne går noen
ammen og kal �nne ka�ene. Kan være en ka�/ pot l hvert lag eller en felle. De�e
kan være en papirlapp om de �er i en ka� ved mål, eller en liten ng/jokolade. ka�en
kan eventuelt være orienteringmerket.
Uttr: Kart med inntegnet ka�(er), ka�/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�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� 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�e. Oppdager
() rømlingen, må denne lake i ringen.
Tampen renner
n peider eller leder gjemmer en ng. Når det er gjort, kal de andre �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� vankeligere ved å ruke himmelretningene ved ekrivelen av
hvordan de nærmer eg. Nord kaldere, ør varmere, vet li� kaldere, øt li� varmere. Dere
kan ogå lede peiderne ved å i hvilken himmelretning de kal gå i for å nærme eg ka�en.

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

Ressurser
Lag di� eget kompa

Møteforslag: Kniv
I løpet av de�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 liv, Førtehjelp

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

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

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: ikker ruk av kniv
Lee He 4,12; ak 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 d fra deg, ikke mot deg elv eller andre.
Ha kniven i lira når du ikke ruker den.
Lek aldri med kniv. e� den ikke i akken.
Når du gir fra deg kniven, hold i ladet lik at mo�ager trgt kan ta i ka et.
Øv på å gi og ta imot kniv.
nakke om riiko ved ruk av kniv. Forklar hvordan man e�er på plater. peiderne får øve
på å e�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� glør 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
l å være den om tår, men de andre løper og gjemmer eg. Når den om tår har telt l et
avtalt tall, f.ek. 100, kan han / hun åpne ønene og egnne å lete e�er de andre.
om en variajon kan man etemme at man må �nne de den om har gjemt eg innen et
gi� 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: 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 韴�l navn og uteende på de vanligte fuglene, �kene, ville dr,
trelagene og lomtene i i韕� 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 Ak韴�ve arnlevende forknnele
Uttr: ilder av dr og drepor, iel, Aköve arn  levende forknnele

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

Aktivitet 2
Gå rundt å e e韕�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韕� ilder av.

Lek
Hoppe ukk
peiderne tår på rekke med li韕� avtand mellom hver. peiderne øer eg med trake en
og hendene holde på knærne. r det noen høe, kan de øe ena li韕�. 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韕�er den ne ite ov 韴�l alle har hoppet.
Drehage
Leke om fruktalat, men man vier ilder av dr itedenfor frukt. peiderne i韕�er i en ring.
I leken Drehage kal alle få 韴�ldelt navnet på et dr, velg tre eller �re ulike. Hver gang du for
ekempel ier hare, kal alle om er harer 韕�e pla. Den om tår i midten og roper dr
kal da forøke å e韕�e eg, lik at det kommer en n peron i midten. Når man roper
drehage må alle ៦�韕�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: 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 韴�l ak韴�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 韴�kke ut hull med nål der
tjernene er i tjernetegnet. å legge papiret over enden av dorullkjernen, holde fat med
en trikk eller tape. Ti韕� inn i ”kikkerten” å er man tjerneildet le. Matpapiret kan ta av
å man kan lage egge tjerneildene og 韕�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 ak韴�viteten går ut på å ignaliere med lommelkter. Henikten med denne
ak韴�viteten er å leke ute når det er mørkt og li trgg i mørket.
Gjennomføring
n eller ៦�ere tår, alt e韕�er hvor mange om er med. Den eller de om tår har ae på en li韕�
åpen pla. Den om tår teller 韴�l 50, men reten gjemmer eg i nærområdet. 韕�erpå kal
den om tår lete e韕�er 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 ta韕�, 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 韴�l å li fri. De om lir a韕�
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 ta韕� ført in tur 韴�l å tå. Hvi det tar for lang 韴�d å
ta alle, kan man 韕�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 lu韕�en 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: Skileik
Møteforlaget er lagd for emetermerket Villmark, men kan ta atkilt.
Hvem:

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Lek, Frilu韖�liv

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

Har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre arn i lek.
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.
Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurraner å tape og vinne, vente på tur og
opptre re韺�erdig.
Har en oppdager erfart å være på dagtur regelmeig ammen med andre og er godt
kjent i mint et turområde i oppdager៦�okken nærmiljø.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: Leke og ha det gø på ki
Lee: Gå den male vei  18 Ak韴�ve arn lavende forknnele
Uttr: Aköve arn  levende forknnele

Aktivitetsforslag:
Ak韴�vitetene må legge opp e韕�er hvordan arna er 韴�l å gå på ki. For noen vil det være nok
å are gå og kjøre ned må akker.
Lage hoppakke og trene på å hoppe
Lage humpeløpe og prøve å kjøre ned (uten å falle eller man kan e hvem om faller
met moromt)
Lage lalåmløpe med noen porter man kal kjøre rundt eller huke eg under
Gå på ki uten taver
Gå �keen opp akke
Gå ideleng opp akke
Gå ”kitog”: Man går eller hverandre og holder den om går foran eg rundt magen
Uttr: pade

Aktivitet
Ledere kan evt lage ål hvor peiderne kan hvile eg ved.
peiderne kan ha med varm drikke om kakao eller varm a韖�.
Uttr: ved, frökker

Avslutning
amling og peiderønn

Møteforslag: Fugl: Lage brett eller foringsstasjon
I løpet av de韕�e møte ta deler av akövitetmerket Fugl. 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 lage en fuglekae, fuglere韕� eller en
annen tpe foringtajon for fugler.
Kjenner en oppdager 韴�l navn og uteende på de vanligte fuglene,
�kene, ville dr, trelagene og lomtene i i韕� nærområde.
Tilammen mint 12 ulike arter.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for møtet: Vie ilder av 4 fugler og hva de heter
Lee: Å dele  63, Ak韴�ve arnlevende forknnele
Uttr: Aköve arn  levende forknnele

Aktivitet
Lage en fuglekae, fuglere韕� eller foringtajon.
Fuglemater
Klipp en åpning et par cm fra unnen, på to ider av en melkekartong. Man kan evt 韴�kke
en pinne gjennom kar韴�ngen neten nede ved unnen lik at fuglene kan i韕�e på den. Lag et
hull øvert i kar韴�ngen og tre i en nor 韴�l oppheng. Klipp lø lang idene av ”taket” på
kartongen, men ikke på ”mønet” lik at man kan flle på frø/ mat herfra.
Uttr: Melkekartong, ak, fuglefrø, nor öl oppheng
Fuglere韕�
Ha en pae tor planke, kapp opp en tnn lit i amme lengde om 3 av idene og pikre de
på planken lik at maten ikke falle av. pikre fuglere韕�et på enden av en tokk og fet i
akken.
Uttr: Planke, liter, ag, må piker
Frøklokke:
melt kokofe韕� eller talg i vannad. Lag et lite hull i unnen av pappkru el, trekk en nor
gjennom. Hell frøene i kruet og hell fe韕�landingen oppi kruet. La det 韴�vne. Når det er
韴�vt, klipper du ort kruet og
henger opp frøklokken e韕�er noren.
Uttr: Fuglefrø, olikkefrø, kokofe韕�, pappeger, hing
Fuglekae
Planken age opp i iter ( e tegning i peiderhåndoka  323). idene pikre ammen
om vit på tegningen. Huk å ore hull 韴�l inngang. kinnet re韕�e i to 韴�l oppheng og
pikre på rggplanken før taket fete på. Kan være lurt å gjøre li韕� på forhånd her. arna vil
trenge en del hjelp av vokne.
Uttr: Planke, ag, piker, hammer, or öl innganghull, kinn

Lek
Alle mine duer kom hjem
Man har et tort område med to mindre områder på hver ende. n eller to av oppdagerne er
hauker. Duemor tår på den ene iden og roper: ”Alle mine duer kom hjem” Duene/
oppdagerne varer: ”Vi tør ikke for hauken tar o” Duemor varer: ” Kom like vel” Duene
løper over anen men Hauken kal fange ៦�et mulig. Nete runde: Duemor ៦�韕�er over 韴�l
den nete ide og gjentar leken. De om le ta韕� av haiken, er nå hauker. Den oppdageren
om lir ta韕� it, er vinner.

Avslutning
Repetere fuglene, e arna følge med om de er fugler hjemme frem 韴�l nete møte.
Avlutning med peiderønnen

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

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

peiderkjennkap

Emner fra Speiderstigen man jobber med på dette møtet:

Kan en oppdager åtmannknop og knte ine egne kolier og
har rukt dem.

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Lære å knte koliene og åtmannknop
Lee: Hing. Gal 5,1 Til frihet har Kritu frigjort o. Gud løer ånd og e韕�er o fri
Ak韴�ve arnlevende forknnele  88
Uttr: Aköve arn  levende forknnele

Aktivitet 1
peiderne får hvert i韕� knutetau. Leder vier hvordan man knter åtmannknop. Høre
over ventre, ventre over høre. Fortell hva man ruker åtmannknop 韴�l. Oppdagerne
knter åtmannknop. Når de får 韴�l rik韴�g knute kan de u韗�ordre: Klarer de å knte
åtmannknop ak på rggen? Med ønene igjen?
Uttr: Knutetau

Aktivitet 2
Knte kolier: Oppdagerne har li韕� oppfordret 韴�l å ha på / med ko med kn韴�ng. Øve på
å knte liene.

Aktivitet 3
Knte peiderkjerfet med åtmannknop.
Knte en hing rundt en ok, eke eller lignende med åtmannknop eller løfe.
Uttr: Noe å knte rundt, hing

Lek
Knutemor
n oppdager går ut. De andre holder hverandre i hendene. Må ikke lippe taket i hverandre!
å går de overunder –rundt lik at det lir en vae. Oppdageren kommer og kal ”løe

å går de overunder –rundt lik at det lir en vae. Oppdageren kommer og kal ”løe
knuten”. Vik韴�g at ingen lipper taket.
Knutetafe韕�
peiderne dele i lag. n løper fram, knter en knute (åtmannknop eller kolieknute) Når
knuten er rik韴�g løper han/hun 韴�lake og vekler med nete. Førte lag ferdig, vinner.

Avslutning
Oppummering
Avlu韕�er med peiderønnen

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

Oppdagere (68 år)

Varighet:

Mellom (3090 min)

mner:

Frilu liv

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

Har en oppdager erfart å ruke naturmateriale l å gge eg et le
med enkle metoder ammen med andre.

Åpning
Åpningeremoni, navneopprop
Tema for turen: Vi kal gge vårt eget l/ egen h�e av greiner, pinner

Aktivitet 1
Flokken går amlet l tedet man kal gge l.
Framme �nner man greiner, pinner ol man kan ruke l å gge en h�e/l. Greinene kan
gjerne fete ammen med hing hvor man oppfordrer l å ruke åtmannknop og
løfe. Om man lager en eller ere h�er avhenger av hvor mange man er.
Når rammeverket er ferdig, kan h�a te�e med ar eller regner.
Uttr: Kniv, ag, øk, tau

Aktivitet 2
Når h�a/ h�ene er ferdig prøver dere hvor mange det er pla l her og kjenner på
hvordan det føle å i�e inni h�a. Hadde det vært gø å overna�e her?
Alle e�er eg ned og man leer Lee Mat. 7, 2427 Huet om var gd på ell.
peiderne kan ha med eg li� å pie eller drikke om man hgger eg med l lu�.

Avslutning
Oppummering
peiderønnen
Gå lake l henteted

