Ideer til opgaver og lege

Ideer til opgaver og lege
Ideer med fokus på biologi og geografi


Medbring et atlas på ferien (kan lånes på
skolen) så eleverne kan se, hvor de skal
hen. Hvor langt væk er det, hvilke lande er
i nærheden, hvad hedder hovedstaden osv.



De større elever kan læse om befolkningstætheden, plantevæksten, klimaet m.v.



Man kan evt. føre statistik over vejret. Beskrive vejr og vind og holde øje med temperaturen. Ved hjemkomsten kan man så
udregne, hvor stor en del af ferien solen
har skinnet, og hvad gennemsnitstemperaturen har været. Det er der også en masse
matematik i.

Ideer med fokus på engelsk og tysk


Lad børnene snakke engelsk/tysk så meget
som muligt. Støt dem i selv at bestille is,
sodavand m.v.



Lad børnene selv læse menukortet på restauranten - hvor meget forstår de? Hvor
mange ord ligner de danske?



For de større elever kan postkortet eventuelt skrives på engelsk eller tysk.

Ferie på
Skoledage

Ideer med fokus på kulturfag


Giv børnene masser af spændende kulturelle oplevelser. Sæt ord på jeres kulturelle oplevelser og lad gerne børnene genfortælle eller skrive om deres oplevelser.

erie!!
I ønskes en dejlig f


Er I på bilferie, er det en god idé at give
børnene et kort, de kan følge med på,
mens man kører (så længe de ikke bliver
køresyge :-). Man kan så prøve at forudsige, hvad der står på det næste skilt man
møder. Eller forsøge at gætte hvilken afstand til en by i nærheden, der vil stå på
næste skilt.



Læg mærke til om nogen af de planter,
træer eller dyr man møder også findes i
Danmark. Og hvis man ser noget, der ikke
findes i Danmark, så forsøge at finde ud af
hvad det er.

Ideer til små
Skoleopgaver og lege
på ferien
Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 32
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Telefon: 5932 8101
Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk
Hjemmeside: www.nr-asmindrup-friskole.dk

Udarbejdet af
Nr. Asmindrup Friskole

Kære Forældre!
I skoleårets planlægning er indarbejdet 200
skoledage, og vi anbefaler selvfølgeligt, at eleverne så vidt muligt er til stede på samtlige
skoledage, da det er her at de bliver præsenteret for årets pensum.
Men skolen er også bekendt med, at det for
mange familier kan være vanskeligt, altid at afholde ferie inden for de planlagte skoleferieperioder. Odsherred er et ”ferieland”, hvor mange forældre skal arbejde i ferierne.
At tage på ferie og stifte bekendtskab med andre kulturer kan være en meget lærerig proces
for eleverne. Der er flere umiddelbare
”læringsforløb”, som vi finder naturlige at inddrage i ferien, uden at eleverne oplever, at de
bliver sat på ”skolebænken”.
Endvidere kan det være rart at have mulighed
for at snuppe en uges ferie på et tidspunkt,
hvor billetterne ikke koster ”spidsen af en jetjager”.
Skolen vil selvfølgeligt ikke afholde nogen familier fra at bede sine børn fri fra skole. Det er
helt og holdent forældrenes beslutning. I skal
blot huske, at det i så fald er forældrenes
ansvar at sikre, at eleverne efterfølgende får
arbejdet med det planlagte pensum, som de
øvrige klassekammerater i klassen arbejder
med.
Husk derfor altid at kontakte faglærerne i forhold til hvilket pensum, der bliver arbejdet
med i klassen under ferieafholdelse.
På Nr. Asmindrup Friskole har vi udarbejdet et
”ide-oplæg” til små og naturlige opgaver og lege i forbindelse med ferieafholdelse på skoledage, som vi håber, at I vil benytte jer af.

Ideer til opgaver og lege
Ideer med fokus på dansk


Inddrag børnene i madlavning ved brug af
opskrifter.



Eleverne kan skrive postkort, de større
elever kan få til opgave at skrive om en
kulturel oplevelse.



Eleverne kan skrive dagbog – de mindste
kan tegne deres oplevelser og fortælle om
deres oplevelser.



Der læses selvfølgeligt minimum 20 minutter hver, dag – så husk en god læsebog.

Afholder man bilferie, er det oplagt at arbejde med statistik:


Man kan lave "væddemål", hvor man
hver vælger et bilmærke, og så skal
tælle hvor mange man hver især ser i
løbet af f.eks. 3 minutter.



Man kan lave statistik over, hvad der er
det mest almindelige truckernavn i forskellige lande man kører igennem (de
gule skilte i forruden).



Man kan tælle et bilmærke i et bestemt tidsrum f.eks et minut ad gangen
og så regne ud hvor mange Toyotaer
man i gennemsnit passerer i minuttet.
Herefter evt. vælge et andet bilmærke
og se, hvilke biler der er de mest populære. Der kunne f.eks. være en sammenhæng mellem tyske biler i Tyskland
og franske biler i Frankrig.



Man kan holde øje med, hvilket land bilerne kommer fra, enten via nummerpladen eller landemærkerne, og så lave
statistik over, hvor i verden landets turister kommer fra.



Man kan få til opgave at finde ud af,
hvor langt bilen kører på literen eller
lade børnene regne ud, hvornår man
kan forventes at være fremme til stedet.

Ideer med fokus på matematik


Inddrag børnene i indkøb, lad dem gøre
deres egne indkøb af is m.v., så de stifter bekendtskab med landets valuta.



Omregn Euro m.v. til danske kroner.

