ANDELSLANDSLANDSBYEN NYVANG
SKOLETJENESTEN
Dyst for karle og piger i Landsbyen
Prøv kræfter med landlige
Udfordringer
Før i tiden var lege og spil ikke forbeholdt børn, men også
udbredt blandt unge efter endt arbejdsdag. I sær til fester og
højtider var lege et populært tidsfordriv. Senere blev gamle lege
fortrængt af dans og idræt. Legene tjente ikke noget formål,
andet end underholdning og sjov. Traditioner gav legene videre
til næste generation gennem fysisk udfoldelse. Der var aldrig tale
om, at legene var blevet skrevet ned.
Der skal dystes i landlige discipliner. Børnene bliver delt op i 2
hold. Hvem kan hurtigst få vandet kreaturerne og hvem kan på
tid regne afstande ud og få plads til alle kreaturerne på folden?
Der bliver brugt historiske genstande og sat ord på mange
funktioner. Der dystes mellem holdene og til sidst kåres det
bedste hold af karle og piger med råb og latter. Man vinder æren!
Dysten kan varieres i sværhedsgrad og kan tilpasses elevernes
alder. Samtlige elever behøver ikke deltage i alle discipliner.
Enkelte elever kan springe noget over, som de ikke ønsker at
deltage i. Det udlignes ved, at der er lige antal elever på begge
hold i den pågældende disciplin.
Der er brug for alle kræfter. Noget kræver muskler og andet
smidighed. Noget kræver hurtighed og gåpåmod. Andet kræver
snilde og snuhed eller det, at have en rolig hånd.

FAG
Historie, dansk, matematik og idræt
KLASSE
Mellemtrin og udskoling

VARIGHED
1,5 time
Kl. 10-12 eller kl. 13-15
Klassen har en instruktør i rolle til dysten
MAX
28 elever
STED
Bag proprietærhaven. Vi mødes ved
hovedbygningen
PRIS
800 kr. ’
+ entré 50 kr. pr. barn fra 8-15 år

FÆLLES MÅL
Forløbet understøtter Fælles mål i
fagene historie, dansk, idræt og
matematik
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