Udeskole i
Søholm 4H
Efterårsferien
Hvad er Udeskole i efterårsferien
3 dage i det fri, hvor der arbejdes
praktisk med matematisk
hverdagsviden.

•

•

•

•

Hvem kan være med
Piger og drenge, der går i 2.-6.
klasse. Vi har erfaring med, at alle
opnår udbytte uanset klassetrin og
fagligt standpunkt.
Hvad skal man lave
Vi leger og regner med dyrene og
laver en masse sjove aktiviteter med
dyrene, hvor vi bruger alm.
matematiske begreber.
Det handler om at få et praktisk
kendskab til disse begreber, så det
ikke længere bare er et ord, men
noget, man har en forståelse af.
Vi skal bl.a.:
• Skære og brænde vores egen
målepind (centimeter – meter)
• Regne ud og veje af hvor meget
foder de enkelte dyr skal have
(gram – kilo)

Måle opgaver med dyr (højest,
lavest, større end, mindre end,
stor, lille, lang, kort m.v.
Lave mad på bålet (veje/måle,
kende decilitermål, halv liter, hel
liter)
Måle temperatur (plusgrader,
minusgrader, positive tal,
negative tal)
Geometri, vinkler (360 grader,
180 grader, 90 grader)
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Der bliver også tid til fælleslege og
hygge med dyrene og ved bålet.
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Deltagerne bliver præsenteret for
opgaver der kan løses på forskellige
niveauer og på den måde udfordre
alle.
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Hvorfor bruge 3 dage i
efterårsferien på at gå "i skole"
Fordi:
• Du lærer ved at udføre - ikke ved
at blive undervist
• Du bliver meget bedre til at
huske hvad fx millisekunder og
deciliter er, når ikke bare dit
hoved, men også din krop har
været med til at veje, tage tid
• det giver selvtillid og selvværd at
kunne så mange ting
• Vi har det rigtig sjovt og langt de
fleste af deltagerne kommer igen
og igen.
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Holdpris:
For medlemmer af 4H: 660,- kr.
For ikke-medlemmer af 4H: 835,- kr.
(kontingent er inklusive)
Tilmelding:
www.soholm4h.dk
(eller læs mere)
31/2015
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