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Sommerskole i Søholm 4H

Gå i udeskole i 4H en uge i sommerferien!
Sådan lyder Søholm 4H's sidst nye tiltag
for børn.
4H's instruktører Sofie og Jette, der i det
daglige er erfarne skolepædagoger, er ikke
i tvivl om at 4H's motto "at lære ved at
udføre" er et super udgangspunkt for
indlæring af
dansk og matematik for børn i
indskolingsalderen (7-10 år).
Derfor har de lavet et særligt tilbud i
sommerferien, hvor de tilbyder praktisk
indlæring af dansk- og matematikfærdigheder.  I 4H er der dyr, bål og natur. Pasning af
dyr, madlavning på bålet samt andre naturopgaver byder på masser af læring.
Ved selv at udføre og kunne se et formål med opgaven, glemmer man ikke så let det
indlærte, og derfor vil der i ugens løb
blive arbejdet med blandt andet historiefortælling, det skrevne sprog, matematiske
begreber som afstand og tid, deciliter, liter og rumfang m.v. Der er således langt fra tale
om traditionel og lærerstyret undervisning.

I udeskolen er det børnene der
udfører opgaverne i praksis og
instruktørerne støtter op om
indlæringen og opgaverne.
En af udeskolens stærke forcer er
netop, at børn kan komme med
forskellige forudsætninger og alligevel
få noget ud af forløbet. Nogle skal
måske styrkes i bogstavlyde, andre
kan allerede skrive historier.
Matematiske begreber som kan være
svære at huske fx deciliter,

centimeter, gram og kilo får her en praktisk betydning, som kan hjælpe børnene senere i
den almindelige matematikundervisning. I praksis skal børnene bl.a. passe sin "egen"
kanin, lære kaninhop, få en ridetur på ponyerne, passe høns, lave fladbrød på bålet, snitte
en målestok og lære en masse nye lege og forhåbentlig også få en masse nye venner!
Søholm 4H er en frivillig børne- og ungdomsforening beliggende midt mellem Fredensborg
og Humlebæk og bussen går næsten lige
til "døren".
I første omgang tilbydes forløbet til
indslusningsbørn dvs. 7-10 årige. Vi hører
dog gerne fra andre, som kunne have
interesse i et lignende forløb uanset om
det er børnehavebørn eller større
skolebørn.
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