LÄGERSKOLA 6C 2017
Hei!
Albert Edelfeltin koulun 6C sai Kielikylpy-yhdistykseltä tukea leirikouluun, kiitos tuesta!
Leirikoulussa on nyt käyty, luokalla kävi hillittömän hyvä tuuri kelien suhteen, osui toukokuun
alussa juuri siihen saumaan, kun oli muutama päivä jo keväisen lämmintä.
Tässä oppilaiden tekemä kuvallinen kertomus leirikoulusta.

Geogaching
Vi delades i sex grupper. Vi var i skogen
och på andra platser. Vi sökte saker med
GPS-mobiler. Sakerna var gömda i
naturen. Alla hade kul och vi fick idrotta
mycket!

Vi ska på Älgsjölandet
Vi delade kassen i två grupper. Den
andra gruppen väntade på flotten
ungefär i 20 minuter. Det var bra
väder. Vi lyssnade på musik och hade
mysigt.

I djupa funderingar
Vi gick på en tankestig och funderade på
frågor på lappar som hängde i naturen. Vi
pratade om hur är en bra kompis och vad är
bra att äta. Vi funderade på hur vi kan
hjälpa naturen. Vi tänkte också på hur våra
liv skulle se ut om tio år.

Vi blir vatteninsekter
Vi fick lappar av lägerskoleläraren. På
lappen stod det insektens namn och bild
på insekten. Vi skakade hand, hälsade på
en kompis och bytte lappar.

Paus i klätterträdet
Vi klättrade i ett gammalt och dött träd.
Det lever många småkryp i trädet.

Trangialunch på stranden
På älgsjölandet gick vi till en strand. På
stranden fick ci göra korvsoppa med trangia
efter att vi hade lekt och gått i skogen. Vi fick
själv laga soppan och sätta ihop trangian. Det
var roligt att laga maten själv!

Vi väntar och väntar…
Medan vi väntade gick några på en
klippa och lyssnade på musik. Vi fick kika
och leta småkryp i vattnet. Vi fick också
fiska och ro.

I spelet Stratego får man inte bli
uppnäten!
Vi delade klassen i två grupper. I spelet måste
man röva det andra lagets tärning. Man måste
också försvara det egna lagets tärning. Man
måste försiktig så att andra inte äter dig. Vi hade
fårggranna gummitövlars lag och svarta
gummitövlars lag. Vi alla tyckte att spelet var bra
och att det här var den bästa leken på
lägerskolan!

