Idrætsdag i Aalborg

Beskrivelse
Tag dine elever med til idrætsdag i Aalborg den 31. august. En del af de mindre profilerede og kendte
idrætter og foreninger, vil gerne bruge IDRÆTSMØDET og idrætsdagen, i området i og omkring
Kildeparken/Mølleparken, til at give elever og lærere i 4. & 6.kl. ny inspiration samt øget kendskab til deres
idræt.
Dette giver dine elever i 4. eller 6. klasse en unik mulighed for at får en lærerig dag - og oplevelse med
idrætter såsom; dans, gymnastik, fægtning, kampsport, amerikansk fodbold, street basket og meget mere.
Hver klasse vil i løbet af dagen prøve 4 forskellige idrætsgrene. Idrætterne fordeles udfra et
tilfældighedsprincip og med vægt på at alle klasser oplever forskelligartede idrætter.
Klassen er 45 min. ved hver idræt.
Idrætsforeningerne vil stille med nogen af deres bedste trænere & instruktører og planlægge sjove &
aktiverende aktiviteter, som appellerer bredt.
Lærerne vil også kunne stille spørgsmål & få inspiration til idrætsundervisningen.
Dagen er gratis for jer at deltage i.
I skal selv sørge for transport.
Nærmere info udsendes i ugen op til idrætsdagen.

Arrangøren af Idrætsdagen er IDRÆTSMØDET, som kan kontaktes på: idratsmodet@aalborg.dk

Formål
At eleverne introduceres for forskelligartede aktiviteter, som de også kan praktisere i deres fritid.
At eleverne deltager i nye og sjove aktiviteter sammen med deres klassekammerater.
At eleverne opnår glæde ved at bevæge sig.
Sted

Kildeparken
Gammel Kærvej 11
9000 Aalborg
Nærmere info om sted følger.

Dato
Tirsdag, 31 august, 2021 - 09:00
Gratis

Praktisk information
Udbyder
Foreningsplaymaker Sanne Fremlev

Forløbstype

Forløb med formidler
Målgruppe
Periode

31.08.2021
Varighed
6 timer
Klokken 9.00 til 15.00 (max)
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Tværfaglige tilbud
Trivsel og socialt samvær
Idræt og bevægelse
Fag
Understøttende undervisning
Idræt
Tema undervisning
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Foreningsplaymaker Sanne Fremlev
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

4. klasse
6. klasse

