RY MYRER
MIKROGRENEN
Mikrogrenen er for børn, der går i 0. og 1. klasse. Vi mødes godt en time, 1
gang ugentligt – mandage kl. 17:00-18:15. Børnene er delt ind i patruljer med
ca. 6 børn i hver. Vi er til møderne ca. 4 ledere.
Vi lægger vægt på at det skal være sjovt at være spejder. Vi leger, synger og
lærer enkelte spejder-færdigheder.
Vi tager af sted på telttur ca. 1 gang om året og deltager derudover i
gruppens fællesarrangementer og enkelte aktiviteter på tværs af divisionen,
fx det årlige Gildeløb i Skanderborg i oktober.
MIKROGRENENS RØDE TRÅD I ARBEJDSSTOFFET.
Vi vægter at mikroerne:
-

øver sig i at tage hensyn til hinanden og naturen.
øver sig i at samarbejde.
får kendskab til patruljesystemet.
får gode og sjove naturoplevelser.
får lært nogle spejderfærdigheder.

Dette gør vi ved at:
- lægge vægt på, at der skal være plads til os alle, og fortælle hvad vi må
gøre for at alle synes det er et rart sted at være spejder.
- give fælles beskeder til spejderne samtidig med at der informeres til
forældrene via mails og gruppebladet ”Stammen”, der udkommer ca. 7 gange
årligt.
- lade spejderne arbejde fælles om opgaver, der skal løses.
- dele spejderne op i patruljer.
- prioritere udeliv.
- lære om naturen.

- lære spejderhilsen, fortælle hvem Baden Powell (spejderbevægelsens
grundlægger) er, har kendskab til sangen ”Spejderbror” og kender
spejderlov/løfte.
- lade dem være med til at bygge et bål op samt blive bekendt med
bålreglerne.
- få kendskab til basal førstehjælp, rense en hudafskrabning, sætte plaster
på, stoppe næseblod, ved hvad der skal gøres ved brandsår og kender til de
baderegler vi har.
- øve i at snitte med dolk. Ved Myrerne må evt. egen dolk kun medbringes på
aftalte møder.

Med i rygsækken til Skovmusene (minigrenen) får de:
Kendskab til patruljesystemet, enkelte spejderfærdigheder i forhold til
ovennævnte, glæde ved og lyst til spejderarbejdet.
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