Kniv
Varighed:

Forberedelsestid:

90 min

30 min

Fremgangsmåde:
Start med at fortælle eleverne, at de i dag skal tage knivbevis. Kniven er et vigtigt
værktøj, men den kan være farlig, hvis man bruger den forkert. Eleverne skal lære,
hvordan man bruger kniven sikkert og de skal prøve at snitte en pind, der er spids i den
ene ende og evt. har mønster eller bogstaver i den anden ende. Når aktiviteten er
færdig, får de elever, der har vist, at de kan bruge kniven sikkert, et knivbevis.
Vis en kniv frem for eleverne, fortæl og vis, at en kniv har et blad og et skaft og at kniven
bor i skeden, når den ikke bliver brugt. Man kan også bruge ordet hylster.
Gennemgå og vis knivreglerne:
•
•

Når du ikke bruger kniven, skal den være i skeden. Det er farligt med knive, der
ligger frit på jorden eller er stukket ned i jorden og kniven bliver sløv af det.
Du skal sidde ned, når du snitter, så du har kontrol over kniven. Hvis du skal hente
noget, så sæt din kniv i skeden, før du rejser dig op.

•

Sid i en stor rundkreds eller på en række med god afstand mellem hinanden, når I
snitter, så I kan se hinanden og samtidig er i sikkerhed for hinandens knive.

•

Du skal snitte væk fra dig selv. Den hånd du holder træstykket med skal være bag
ved den hånd du snitter med.

•
•

Du skal have spredte ben, når du snitter, så du ikke kommer til at snitte dig i benet.
Du skal altid snitte med træets årer - dvs. at du snitter skråt udefra og ind mod

•

midten af træstykket.
Hjælp hinanden med at huske knivreglerne i patruljen.

Find og snit en pind:
Alle elever skal finde en pind, den må gerne være lang, så der er noget, de kan holde på,
når de snitter.
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Eleverne skal først prøve at afbarke pinden i den ene ende og gøre pinden spids. Husk at
snitte med årene. I den anden ende skal eleverne prøve at snitte deres navn eller snitte
et mønster i barken, så de kan genkende deres egen pind.
Eleverne kan bruge deres pind, når de skal lave bålsnacks som afslutning på Den lille
spejderuge.

Materialer fra krible-krable-rygsækken:
•

Ingen

Materialer du selv skal skaffe:
•
•
•

28 knive/dolke - en til hver elev (kan i ikke skaffe dolke, kan urteknive bruges)
Hvis der ikke er træer på skolen: 28 pinde med en diameter på 1-2 cm, gerne
friske, så de er nemme at snitte i.
28 print og underskriv knivbevis (kopiark)

Refleksionsspørgsmål:
Hvor mange har prøvet at snitte med kniv før?
Hvordan føles det at snitte med kniv?
Kan I huske knivreglerne?

Fælles mål:
Kreative og musiske udtryksformer, fremstilling
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