Kære alle
Når I skriver et lille brev hjem til børnene, så skriv at de skal tage en god bog med til en regnvejrsdag, eller
hvis de har gamle spil familien vil donere til kolonien tages det imod med glæde.
Her er nogle ideer til aktiviteter:
Man kan samle forskellige ting fra stranden og lave collager. (Det kræver papir, lim, tusser)
Bestemme fugle og insekter (mener der står Politikkens bøger: ”Hvad finder jeg på stranden” og
”Insekter”)på kolonien – ellers så ring til den tilsynsførende og hvis de ikke er der, så købes der nogle.
Sneglevæddeløb: Tegn cirkler (a la dartmål) og lad alle snegle starte i midten, den snegl der først når den
yderste linje har vundet.
Bordtennis og bordfodboldturnering: eleverne melder sig til turneringen, derefter laves turneringsskema,
som hænges op og efter hver kamp er afviklet, skriver lederne resultatet på tavlen. Der er præmier til
vinderne. (turneringen kan vare flere dage)
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Land, by, pigenavne, drengenavne, middagsretter, ….. (Kun fantasien sætter grænser)
Alle får et stykke papir og laver felter efter de forskellige kategorier. En i gruppe siger alfabetet højt og en
anden siger stop. Man skriver så efter det valgte bogstav og når den første person i gruppen har nået alle
kategorier siges der stop. Der gives point for hver rigtig besvarelse og når arket er fyldt ud er spillet færdigt.
I kan hjemmefra Google regnvejrs aktiviteter
Brætspil
Afrikas stjerne, monopoly, Danmark spillet, Master Labyrinth m.fl. Børnene kan også få gang i de kreative
tanker, hvis de får lov at lave deres eget brætspil ud af noget karton, blyanter, tusser og evt. bruger små
stykker legetøj som spillets brikker.
Gem noget legetøj, nogle gamle nøgler eller lignede og lad børnene finde det ved hjælp ledetråde så som
“Det bliver varmere” og “Det bliver koldere” I kan evt. sige at den som finder tampen får lov til at gemme
den for de andre. Lav et twist til legen ved at beskrive en ting i et rum, som børnene så skal finde til jer.
Være kreative
Find saks, papir, lim og farver frem og gå i gang med at lave spændende ting ud af gamle æsker, glas o.s.v.
ligesom de måske har set i børnetime med Shanes verden

Lad børnene lave en cirkus forestilling, med klovne og akrobater m.m. Børn er super kreative og kan
sagtens få ideer – køb rigeligt med tennisbolde i ”Tiger”Butikken, hvoe der også er mange billige spil at få.

Lav et kodeløb udenfor. Lær børnene koder og skriv små meddelelser til dem de skal løse. Det kan være et
lille løb, hvor hver post er en del af en samlet besked, som kunne være (Når løbet er slut, er der varm kakao
og kage indenfor- en god ide at orientere køkkenet om ideen, dagen før ;-) )
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Til de større elever kan man bruge morsealfabetet og lommelygter – De store elever kan skrive parvis til
hinanden

Når man skal skrive ord på morse, betyder / nyt bogstav og // nyt ord.

Rigtig god fornøjelse
Venlig hilsen
Gitte Nemholt , Kolonierne

