Vær kajakfanger for en
dag
Beskrivelse

Vi ser film, laver kajaklege på land og slutter af med en
tur i svømmehallen eller på søerne, hvor vi skal afprøve
kajakkens kunst.
Vi skal øve os i at komme ud af kajakken, holde
balancen, lege i en bølge og spille lidt kajakpolo,
”håndbold i kajak”.

Praktisk information
Udbyder
Søndermølle Kultur og Naturcenter

Forløbstype

Forløb med formidler

Det er en dialogbaseret aktivitet hvor eleverne får lov til
at afprøve et stykke kulturel historie om kajakfangerne
på Grønland.

Antal

20

Medbring madpakke*, drikkedunk, badetøj, en
tyndløbetrøje til svømmehallen og noget udendørstøj
som man kan røre sig i. evt. vandtæt engangs kamera
*se under faciliteter

Hele året

Formål
Eleverne stifter bekendskab med en stykke historie om
Grønland
Til denne aktivitet er kajakken i centrum; formålet af
denne aktivitet er en sjov men lærigt dag hvor man får
indblik i hvordan det er at være kajakfanger.
Hvor kommer den fra og hvordan bliver man en god
kajakfanger?
Undervisningsmateriale
Det kan være en idé at se filmen, "Palos
Brudefærd", det vil give et billede af hvorfor og
hvordan grønlænderne brugte deres kajakkerne.

Periode
Yderligere oplysninger til periode
Hvis man vil komme ud på søen
i "Kajakfanger for en dag" kan det foregå
mellem 1. maj og 1. oktober, før og efter vil
vandet være for koldt. Samtidig vil en del af
aktiviteterne forgå udendørs.
Kajakpolo kan dog forgå hele året da det
kan spilles i svømmehallen.
Varighed
1 dage
Aktiviteten varer en hel dag, cirka kl. 9-15.
Dette for at få virkelig noget ud af det og
have tid i svømmehallen/på søerne.
Pris
300,- pr. forløb (Inklusiv moms)
Aktiviteten forgår på Søndermølle kultur og
naturcenter. Kajaklegene vil dog også
kunne foregå på jeres skole.
Hvis der er interesse i en tur i
svømmehallen vil der samtidig være udgifter
på lej af svømmehal samt udstyr.
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Emneområde
Idræt og bevægelse
Kulturhistorie og tro
Natur og friluftsliv
Trivsel og fællesskaber
Fag
Historie
Idræt
Kultur- og samfundsfaggruppen
Kulturforståelse
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold
Yderligere oplysninger til faciliteter
Vi har nogle dejlige lokaler vi stiller til
rådighed, i vores cafe kan medbragt mad
spises men der er også mulighed for at
bestille forplejning.

Kontakt udbyder
Søndermølle Kultur og Naturcenter
Vinkelvej 40 8800 Viborg
8800 Viborg

Tlf. 87873225
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