Overskrift:

”OFF-Line Play - i bushen”
Overlevelse i Den 3. Verden 1 – 6. klasse

-

FAG: Fysik & kemi, Geografi, Håndværk & design, Idræt, Musik, Natur &
Teknologi, Samfundsfag, Understøttende undervisning - Praksisfællesskaber.

I bushen er hjælpemidlerne få og simple. Her overlever ingen alene og man skal have god fysik og
avanceret færdigheder. Man for ikke kun brug for hurtighed og udholdenhed, også præcision,
balance, kløgt, musikalitet og samarbejde. Forløbet afholdes på udendørsarealer efter ønske
(skolegård, naturområde/park evt. gymnastiksal). Aktiviteten organiseres i grupper, der arbejder
med praksisfællesskabets arbejdsdeling – Nogle opgaver kræver en ligelig generalist indsats af alle
andre er specialistopgaver indenfor forskellige kompetencer.

•
•

1 dobbelt lektion (evt. + transporttid) – Kort fælles introduktion til lege- og leve-vilkår i førindustrialiserede kulturer.
I grupper på 6-8 elever gennemføres et orienteringsløb bestående af udfordringer med at
løbe med trillebånd, gå med vand på hoved, ramme byttedyr (skyde dyre-symboler med
afrikansk ”rørslangebøsse”), fungere i musikalsk teamwork, indgå i kollektivt kapløb og
gættekonkurrence, evt. kombineret med værkstedsopgaver.

LÆRINGSMÅL for ”OFF-Line Play”
✓ At lære simple metoder & teknikker til lystbetonet sansemotorisk leg og bevægelse, som
efterfølgende kan inspirere til selvstændig leg i klassen og i frikvarterer.
✓ At opleve erkendelse af den øvelse en færdighed kræver – man skal ture fejle, for at lykkes.
✓ At opleve og få respekt for nødvendigheden af samarbejde, samt for fysiske & motoriske
færdigheder i samfund med få tekniske hjælpemidler.
✓ At praktisere forskellige former for gruppearbejde & inklusion – både i form af synkront og
specialiseret samarbejde som i praksisfællesskaber.

Pris: fra 2000 kr/klasse + trans. (rabat for flere klasse, ekstrapris for værkstedsaktivitet - max 75
elever)
FOREDRAGSHOLDER / UNDERVISER:
Anders ”Shagembe” Jørgensen - Pædagog, Master i børne- & ungdomskultur, 30 års erfaring som
historiefortæller, foredragsholder & underviser, med studierejser i Østafrika/Asien, primær- &
skolepædagog i Kbh, senest underviser for Headstart i Vietnam og pt. lærervikar i PVB.

Websted med information om baggrund, CV og referencer: http://www.shagembe.dk/baggrundsside.html
Webside om Off-Line Play og Trash2Toy : http://www.trash2toy.net/#anchor-u2429

KONTAKT - Mail: shagembe@gmail.com – mobil. 28681958 - www.shagembe.dk

