EN AKTIVITET- 14 MÅLSPÅR

14 sätt till personlig utveckling för scouterna genom att tälja

Nedan kommer fjorton olika förslag på hur olika aktiviteter, innehållande
täljning/kniv, kan varieras med hjälp av våra fjorton olika målspår.
TA HAND OM SIN KROPP Olyckor kan ske när en täljer, prata om vad som händer om en skär sig
och praktisera hur ni lägger ett förband.
FYSISKA UTMANINGAR Testa att tälja ett redskap som t.ex. en sked. Utmaningen kan också vara att
scouterna få testa att tälja något väldigt litet eller något väldigt stort.
EGNA VÄRDERINGAR Diskutera knivlagen i patrullen.
EXISTENS Gör tillsammans upp en eld och låt scouterna tälja egna grillpinnar. Ta sedan tid att
reflektera medan ni grillar något gott.
SJÄLVINSIKT OCH SJÄLVKÄNSLA Scouterna får tälja något som representerar dem. Låt kreativiteten
flöda och använd gärna flera olika material.
FÖRSTÅELSE FÖR OMVÄRLDEN Kolla in och arbeta med Scouternas våldspreventiva verktygslåda.
KÄNSLA FÖR NATUREN Prata om vilka material som det går att tälja i och vilka som inte går lika bra.
AKTIV I SAMHÄLLET Kanske har kåren en årlig loppis, valborgsfirande eller julmarknad? Låt scouterna
tälja något som de sedan kan sälja till förmån för andra.

RELATIONER Gör tillsammans upp en eld och ta tid att lära känna varandra i patrullen. Låt varje person
tälja en pinne som berättat något om den som person och använd pinnarna i en presentationsrunda.
AKTIV I GRUPPEN Samarbeta kring att skapa en symbol för er patrull tillsammans.
LEDARSKAP Visa en annan scout/en yngre scout hur en hanterar en kniv och täljer.
PROBLEMLÖSNING Testa att starta en eld utan att använda kniv.
FANTASI OCH KREATIVA UTRYCK Scouterna täljer något valfritt och sedan har ni vernissage där alla
får berätta vad de har täljt.
KRITISKT TÄNKANDE Gå igenom de säkerhetsregler som finns och demonstrera hur en ska och inte
ska göra vid hantering av kniv.

