Kære Lærer.

Tak fordi du vil tage vores børn med ud i naturen!
Her er et tilbud som er udviklet for at gøre det lettere at få undervisningen med ud.
Tilbuddet kan bruges i alle fag og tværfagligt, analogt og digitalt. Vi håber du vil finde
det let at gå til.

På www.findveji.dk ligger ca. 200 kort over skove, byer og skoler fordelt i hele landet. Sikkert
også noget nær jer. Kortene er orienteringskort og på dem er indtegnet de poster,
som det går ud på at finde.
Der er udsat over 6000 faste poster i Danmark, nogle er lettere at finde, andre er gemt
godt inde terrænet. Kort og poster er gratis at
bruge og kan bruges året rundt, døgnet rundt.

Lær at finde vej

Det er sjovt at finde vej i naturen. Og i nogle
lande er det ligeså vigtigt at kunne, som at
kunne svømme, hvis man falder i vandet.
Med hæftet ’Lær at finde vej’ gives en introduktion til hvordan landskabet er gengivet på
kortet, og hvordan et kort skal læses.
Hæftet samt aktivitetsforslag mm. kan printes
fra www.findveji.dk/introduktion/for-skoler-ogklubber

Orientering

Orientering er navnet på den sport, som går ud
på at kunne finde vej i naturen – hurtigst! I
Danmark er der ca. 80 orienteringsklubber og
Danmark er faktisk blandt de bedste i verden til
orienteringsløb. Til VM i 2014 vandt vores landshold guld.

Find vej i Danmark
Med findveji.dk er det blevet let for alle at prøve orientering. Der er klargjorte ruter 200 steder i
landet. Man skal bare printe kortet og så afsted. Hver post har et kontrolnummer og en bogstavkode.
Koden er unik og kan noteres som bevis for, at man har fundet posten. På findveji.dk kan man indtaste koderne og konkurrere om at komme til tops i Find vej i Danmarks ’Hall of Fame’.
Posterne kan også bruges til at lægge opgaver på, og på den måde lave quiz-ruter. Læs på næste side
hvordan du selv kan få adgang til at lave mobilquiz-ruter på findveji.dk.

Find vej og lær! – også med mobilen
Find vej og lær!
Find vej i Danmark kan bruges i alle fag, ikke bare idræt.
Posterne kan bruges til at lave og løse opgaver på. For de mindste klassetrin kan posternes tal og
bogstaver skabe afsæt for sjove aktiviteter i fx matematik og dansk: ”læg tallene fra de poster I har
fundet sammen” eller ”saml bogstaver og skriv ord eller sætninger”.

Find vej og lær - også med mobilen
For de større elever er det oplagt at bruge mobilen til
at løse opgaver digitalt. Når postens bogstavkode er
indtastet, dukker opgaven frem på mobilen.
Måske ligger der allerede en quiz på en Find vej rute
i jeres område. Men ellers kan du, som lærer, få adgang til selv at lægge dine egne opgaver ind i systemet på de poster, der er i din skoles nærområde.
Det kan være en opgave som: ”Denne post har kontrolnummeret 58. Hvad er den reducerede tværsum af 58?”
eller ”Hvor mange forskellige træarter kan du finde i en
radius af 30 meter fra denne post”? eller ”Hvem skrev
Hamlet?” osv. Kontakt dof@do-f.dk for at blive oprettet
og få et log ind.
Der kan laves opgaver i alle fag eller i kombination mellem fag. Du bestemmer helt selv, hvad emnet skal være, hvilke og hvor mange poster ruten skal have.
Der findes en udførlig vejledning på www.findveji.dk/introduktion/vi-skal-lave-en-find-vej-i-rute

Klubber
På findveji.dk kan du også finde den nærmeste orienteringsklub. Du er velkommen til at sende en
forespørgsel af sted til dem om fx at give en smagsprøve på et orienteringsløb.

Find vej Dagen
Hvert år i april på den årlige Find vej Dag kan alle prøve orientering, under kyndig vejledning fra
landets orienteringsklubber.
Hold øje med datoen på facebook.com/findveji

Læs mere på www.findveji.dk - Kontakt: dof@do-f.dk

