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VELKOMMEN
TIL DEN LILLE SPEJDERUGE

I dette hæfte finder du aktivitetsmateriale til fem 
temadage om friluftsliv og fællesskab. Materialet 
er udviklet, testet og tilpasset af frivillige pigespej-
dere i samarbejde med et advisory board af 
børnehaveklasseledere. Programmet er udviklet 
med udgangspunkt i fælles mål 2019 og vil forhå-
bentligt være både sjovt og nemt for at gå til for 
børnehaveklasseledere og elever. 

Den lille spejderuge ligger hvert år i uge 36. Den 
lille spejderuge opbygger fællesskabet og giver 
klassen en god start på skolelivet med gode vaner 
for samvær og sjove oplevelser i den nære natur. 
I uderummet kan alle være med, både hende, der 
er lidt forsigtig, men også hende der har svært 
ved at sidde stille. 

De første 200 børnehaveklasser, der tilmelder sig, 
modtager:

• 1 krible-krable rygsæk med udstyr til at gå på 
opdagelse i det fri

• 1 trykt lærerhæfte

• 28 spejderbøger med små sjove opgaver 

• 28 spejdertørklæder

• 28 sporks (en kombineret gaffel, ske og kniv)

• 28 spejderarmbånd

• Pia Pindsvin en hånddukke

Første gang du deltager med en klasse, får du 
hele pakken. Hvis du deltager igen får du tilsendt 
nye spejderbøger, armbånd og sporks. Tørklæ-
derne skal indsamles og bruges igen.

Spejderliv er friluftsliv -  
og meget mere
Spejderliv er friluftsliv. Udelivet byder på masser 
af udfordringer og her kan fantasien få frit løb 
året rundt. Det at være spejder handler om at få 
oplevelser, som ligger lidt ud over det sædvanlige 
og frem for alt - at slippe skærmen foran en. For 
det er når ”det trygge” bliver udfordret, at man for 
alvor udvikler sig. Spejderlivet skal først og frem-
mest være sjovt og udvikle stærke fællesskaber 
og så skal det give en masse redskaber til at dyr-
ke uderummet. 

Patruljer
I Den lille spejderuge arbejder eleverne i små 
grupper, af 5-6 elever, kaldet patruljer. Den lille 

spejderuge starter med, at alle elever inddeles i 
patruljer. I hver patrulje får eleverne ens spejder-
tørklæder, og skal finde på et patruljenavn og et 
spejderråb. Formålet med at arbejde i patruljer er 
at styrke samarbejdet, engagementet og fælles-
skabet. I patruljen har eleverne ansvar for i fælles-
skab at få løst de opgaver de bliver stillet - her er 
samarbejdet lige så vigtigt som resultatet. 

Hver dag bliver der valgt en patruljeleder i pa-
truljen. Patruljelederrollen går på skift. Dagens 
patruljeleder binder sit spejderarmbånd i sit tør-
klæde, så alle kan se, at hun er patruljeleder den 
pågæld- 
ende dag. 

Det er patruljelederens opgave at:

• Holde standeren når dagen starter

• Hente papirer, materialer mv.

• Hjælpe til med særlige opgaver fx tænde bål 
eller lave snobrødsdej

• Evt. hjælpe med at holde samling på patruljen 
og sørge for at alle er med

Learning by doing
I spejderarbejdet arbejder vi efter Deweys ”Lear-
ning by doing” og vi ved, at børn lærer rigtig me-
get gennem leg. I udviklingen af aktiviteterne har 
det været vores mål at skabe sjove og legende 
aktiviteter, der vækker elevernes nysgerrighed. 

Den døde frø
Den døde frø er et udtryk, vi i spejderbevægelsen 
har lånt fra naturvejledernes verden. Det hand-
ler om at gribe den nysgerrighed, der opstår hos 
børnene i forskellige situationer. Når en elev har 
fundet en død frø og alle de andre elever samles 
og kigger på den, er det en invitation til at lære 
om naturen. Her kan du som børnehaveklassele-
der stille nysgerrige spørgsmål, der får eleverne til 
at reflektere: Fx Hvorfor tror I, den er død? Hvor tror 
I frøerne lever?  

Aktiviteter

Aktivitetsbeskrivelser
Hver dag i Den lille spejderuge består af 3-5 akti-
viteter. Alle aktiviteter er beskrevet med varighed, 
(kan variere en del) forberedelsestid (kan ligele-
des variere en del), fremgangsmåde, hvilke fælles 
mål, der arbejdes med i aktiviteten, hvilke materi-
aler, der skal bruges til aktiviteten samt inspiration 
til spørgsmål du kan stille eleverne i forbindelse 
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med aktiviteterne for at skabe refleksion. 
Til nogle aktiviteter har vi foreslået en leg eller en 
sang, der passer til aktivitetens tema. Sangene 
skal man selv finde i sangbøger eller på nettet, 
mens der på www.denlillespejderuge.dk er et le-
gekatalog med mange forskellige lege.

Pia Pindsvin
I krible-krable-rygsækken finder du hånddukken 
Pia Pindsvin. 

• Brug pindsvinehånddukken til om morgenen at 
fortælle hvad der skal ske i dag. Du kan impro-
visere eller læse højt fra historien om Pia Pinds-
vin. Til hver dag, er der skrevet et afsnit om Pia 
Pindsvin og hendes dyrevenner. 

• Brug Pia Pindsvin til at introducere aktiviteterne 
og til at stille nysgerrige spørgsmål til børnene, 
mens de laver aktiviteterne. Fx hvad er det for 
et insekt i har fundet? Hvor fandt i det? Hvad 
tror I det spiser?

• Lav evt. en regel om, at når Pia Pindsvin er 
fremme, skal børnene tie stille. 

Spejderbog
Alle elever får en spejderbog og et ark med fem 
klistermærker, et til hver dag. I slutningen af 
dagen indsætter eleverne dagens klistermærke, 
som et symbol på det de har lært i dag og løser 
dagens opgave, som fx kan være en prik til prik 
tegning. 

Materialer du selv skal printe:

• Historien om Pia Pindsvin (Kan også læses på 
computeren). 

• Kopiark. Til 9 af aktiviteterne er der kopiark med 
uddybende beskrivelser af aktiviteten eller op-
gaver til eleverne. 

• Lege- og spejderråbskatalog: Et udvalg af sjo-
ve lege og spejderråb, som du kan trække ind, 
hvis klassen har brug for en pause, lidt energi 
eller når du lige har et hul i programmet. 

• Materialerne findes på  
www.denlillespejderuge.dk under materialer. 

Tips og tricks til udeundervisning

• En fløjte kan være et rigtig godt redskab, når 
du skal samle eleverne. Du kan aftale med 
eleverne, at de ikke må gå længere væk end 
de kan høre fløjten. 

• Reb og presenning er gode redskaber til at 
skabe et rum. Læg rebet ud i en cirkel og tag 
fat I kanten af rebet. Lær eleverne, at når du 
står og holder i rebet skal de også komme 
og holde fast i rebet. Du kan binde knuder på 
rebet, så der er lige så mange knuder, som der 
er børn. Hvert barn tager fat om en knude, når 
alle knuder er optaget, ved du, at alle er der. 

• Presenningen bruges som base, læg den ud 
på græsset, når I kommer frem til jeres be-
stemmelsessted, så eleverne kan lægge deres 
rygsække på den. Eller hæng den op for at 
skabe ly, hvis det regner.

Fælles mål
Den lille spejderuge er et tværfagligt forløb, med 
udgangspunkt i de fælles mål for børnehave-
klassen 2019. I løbet af ugen er der mulighed for 
at arbejde med alle seks områder af fælles mål: 
naturfaglige fænomener, kreative og musiske 
udtryksformer, matematisk opmærksomhed, 
sprog, krop og bevægelse samt engagement og 
fællesskab. 
 
På skoleskemaet på næste side kan du se, hvil-
ke fælles mål, der bliver arbejdet med under de 
forskellige aktiviteter.

Inviter de lokale spejdere på besøg. Find spejdergruppe på pigespejder.dk 
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Ugeskema med 
fælles mål

Skemaet er vejledende. Tilpas det så det passer til din klasse.

MANDAG

Opstart Opstart Opstart Opstart Opstart

Pause Pause Pause Pause Pause

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

Hulebyggeri

Naturløb

Dyr af 
genbrugsmaterialer

Mudderbingo

Snor Naturbingo Bålhygge

Afrunding med
 spejderbog

Afrunding med
 spejderbog

Afrunding med
 spejderbog

Afrunding med
 spejderbog

Afrunding med
 spejderbog

Intro den 
lille spejderuge

Engagement og fællesskab

Fælles mål - nøgle:

Naturfaglige fænomener

Kreative og musiske udtryksformer

Sprog

Matematisk opmærksomhed

Krop og bevægelse

Insektfælde Krible-krable-liv

Billedlotteri Snegle- og insektræs
Førstehjælp Morse

Kram et træ-leg

Sanser

Edderkoppespind
Kniv

Sportegn

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Bålhygge

VerdenshjørnerEKSTRA AKTIVITETER

FÆLLES MÅL - NØGLE
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Opstart
Hver dag starter med en fælles opstart med 

en sang, en leg, et spejderråb og en historie, 

hvor hele klassen er samlet. 

Varighed Forberedelsestid

20 min 5 min

Fremgangsmåde
1. Formålet med opstarten er at få en rolig op-

start ved at starte hver dag på samme måde. 

2. Dagen starter med, at eleverne sidder i en 
rundkreds, og synger ”Den lille spejderu-
ge-sangen”.

3. Børnehaveklasselederen udpeger dagens pa-
truljeleder, som får bundet sit spejderarmbånd 
i tørklædet. Patruljelederen får patruljens flag 
(laves første dag) og står sammen med sin 
patrulje i rundkredsen. 

4. Den lille spejderuge har en maskot - hånd-
dukken Pia Pindsvin. Pia Pindsvin fortæller hver 
dag klassen, hvad der skal ske den pågælden-
de dag. Det foregår ved, at dagens afsnit om 
Pia Pindsvin bliver læst højt. Pia Pindsvin er et 
eventyrlystent og nysgerrigt lille pindsvin, der 
kan lide at være i naturen, undersøge dyrelivet 
og prøve nye ting sammen med sine venner. 
Børnehaveklasselederen må meget gerne leve 
sig ind i pindsvinets karakter. 

5. Herefter instruerer Pia Pindsvin eleverne i at 
lave lege “Vær et dyr legen”. Se beskrivelse af 
legen i legekataloget. 

Refleksionsspørgsmål
Hvad glæder du dig mest til i dag? 
Hvad kunne du bedst lide ved dagen i går?

Fælles mål
Krop og bevægelse - bevægelse og leg.

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Hånddukken Pia Pindsvin

Sang 
Den lille spejderuge – findes under materialer  
på www.denlillespejderuge.dk 

Leg 
Vær et dyr-leg 

Råb 
Lær eleverne et råb efter eget valg

Materialer du selv skal skaffe
• Print Historien om Pia Pindsvin. Find historien   
 om Pia Pindsvin på www.denlillespejderuge.dk  
 under materialer.
• Print legekataloget, som findes på  
 www.denlillespejderuge.dk under materialer. 
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Afrunding
En fast afslutning på dagen, hvor Pia Pindsvin 

spørger lidt ind til dagen og eleverne udfylder 

en side i deres spejderbog. Formålet er at få 

afrundet dagen på en tryg og rolig måde 

samt hjælpe eleverne med reflektere over, 

hvad de har lært.

Varighed Forberedelsestid

30 min 0 min

Fremgangsmåde
Eleverne får tid til at sidde og udfylde den side i 
deres spejderbog, der knytter sig til dagens akti-
viteter. Eleverne indsætter dagens klistermærke 
i spejderbogen, som et symbol på, hvad de har 
lært i dag og løser dagens opgave. 
Fx. skal de på dag 3, hvor der er fokus på insekter, 
sætte et klistermærke af et insekt i bogen og teg-
ne det insekt, der vandt insektvæddeløbet. 

Til sidst spørger Pia Pindsvin eleverne, hvad de har 
lært og oplevet i dag.

Refleksionsspørgsmål
Hvad har du lært i dag?
Hvad har været svært?
Hvad har du været god til?

Fælles mål
Sprog: Samtale - eleven kan veksle mellem at 
lytte og udtrykke sig.

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Pia Pindsvin
• Spejderbog

Materialer du selv skal skaffe
• Børnene skal huske deres penalhuse
• Evt. ekstra blyanter og farveblyanter
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Dag
1Introduktion

Eleverne inddeles i patruljer. I patruljerne får de deres egne 

tørklæder, laver tørklæde-leg, bliver enige om et patruljenavn, 

laver deres egen stander og deres eget spejderråb. 

Varighed Forberedelsestid

105 min 15 min

Fremgangsmåde
Denne aktivitet kræver en del voksenstyring og 
det kan derfor være en fordel, at lave aktiviteten 
med halvdelen af klassen, mens den anden halv-
del laver huler.  

Før aktiviteten har børnehaveklasselederen sam-
mensat patruljer (=grupper) af 5-6 elever. Ele-
verne kommer til at bruge en stor del af Den lille 
spejderuge i deres patruljer. 

Eleverne inddeles i patruljer (15 min)
Alle eleverne stiller sig på en linje ved siden af 
hinanden og lukker øjnene. Giv hver elev et spej-
dertørklæde om halsen, således at de elever, der 
skal være i samme patrulje har samme farve 
tørklæder. Eleverne åbner øjnene og skal nu finde 
sammen i deres patruljer.  

Rul spejdertørklæde & bind råbåndsknob(15 min)
I patruljerne skal eleverne hjælpe hinanden med 
at rulle tørklæderne som en pølse og binde et 
råbåndsknob. Med to store reb i hver sin farve kan 
man vise eleverne, hvordan de binder råbånds-
knobet. 

Patruljenavn og patruljestander (30 min)
Eleverne skal nu blive enige om et dyrenavn til 
deres patrulje. Fx egernpatruljen, skovmusene eller 
de grønne giraffer.

Eleverne skal tegne dyret på standeren. De kan 
øve sig på hvidt papir før de tegner på stoffet. Når 
eleverne har tegnet på flaget, hjælper børneha-
ve- 
klasselederen dem med at hæfte flaget fast på 
pinden med en hæftepistol. 

Patruljeråb: (15 min)
Eleverne skal nu blive enige om et patruljeråb i 
deres patruljer. Der må meget gerne være fagter 
til og måske kan farven på tørklædet også indgå. I 
Løvepatruljen kan det være, at børnene alle brøler 
som en løve og laver løvefagter. Eller i patruljen, 
der hedder Ravnene, og som har røde tørklæder, 
råber børnene “Rav-rav-ravne - røde ravne”. Kun 
fantasien sætter grænser. 

Samling: (15 min)
Eleverne skal nu samles. De skal stille sig på 
rækker i deres patruljer med deres fane. På skift 
fortæller de deres patruljenavn og laver deres 
patruljeråb. Sørg for at bruge patruljeråbene og 
standerne i løbet af ugen. Råbene kan fx bruges, 
når en patrulje er færdig med en aktivitet eller når 
alle samles. Om morgenen kan patruljerne melde 
klar, mens de står med deres stander.

Illustration af Eva Wulff
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Refleksionsspørgsmål
Hvad var det sjoveste ved denne aktivitet?
Hvordan var det at finde på et råb?

Fælles mål
Engagement og fællesskab, samvær og samar-
bejde, kreative og musiske udtryksformer, frem-
stilling

Materialer du selv skal skaffe
• 5 stykker hvidt stof, fx ubleget lærred, til  
 standerne. Evt. kan stoffet zigzagges  
 så det ikke trevler. 
• 30 stykker hvidt papir og 15 blyanter til at øve  
 at tegne patruljedyret
• 5 pinde der ca. er 1,5 m lange 
• 5 stoftuscher eller sprittuscher
• Hæftepistol
• Reb

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Spejdertørklæder i fem forskellige farver -  
 en farve til hver patrulje

Leg 
Tørklædeleg
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Dag
1Hulebyggeri

Eleverne finder patruljevis et godt sted  

og bygger en hyggelig hule.

Varighed Forberedelsestid

30-90 min 15 min

Fremgangsmåde
Er der noget skønnere for børn end at have kreeret 
deres egen hule, hvor de kan være i fred for de 
voksnes evige overvågning - det skulle da lige 
være, hvis de voksne kom med en madkurv med 
kiks og saftevand i hulen.

Patruljerne får udleveret materialer til at bygge 
huler. Alle patruljer finder et godt sted i buske, 
mellem træer el.lign. 

Aktiviteten kan tage længere tid, hvis eleverne 
flytter ind i hulen og leger rollelege, dette kan un-
derstøttes af, at børnehaveklasselederen kommer 
rundt med spiselige forsyninger eller at madpak-
kerne indtages i hulen. Evt. kan eleverne sidde i 
hulen og kigge, male eller lave opgaver i deres 
spejderbøger. Måske kommer Pia Pindsvin forbi og 
beundrer elevernes huler?

Refleksionsspørgsmål
Var det svært at blive enige om, hvor og hvordan 
hulen skulle bygges?

Fælles mål
Kreative og musiske udtryksformer, fremstilling
Engagement og fællesskab, engagement,  
samvær og samarbejde, bæredygtighed

Materialer du selv skal skaffe
• 5 presenninger - kan købes billigt i  
 byggemarkedet
• Snor, høstbindegarn - alm. garn kan  
 også bruges.

• Sakse til at klippe snorene over
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eller bægre med låg. Hav 2-3 dåser med hver 
ting, send dem rundt i rundkredsen og lad elever-
ne gætte, hvad det er.
Ting man kan lugte til: fx kakao, vanilje, banan, 
kanel, kaffe, ost, rugbrød, yoghurt, parfume, sham-
poo mv.

Husk at røre ved eleverne eller sige deres navn, 
når eleverne har bind for øjnene, hvis de skal tage 
noget, åbne munden o.l. Det er ikke nok at sige 
”Her”.

Dag
1Sanser

Eleverne skal gætte forskellige ting 

ved hjælp af deres sanser.

Varighed Forberedelsestid

30-60 min 30-45 min

Fremgangsmåde

Smagekimsleg: (10 min)
Eleverne sidder eller står i en rundkreds, gerne 
med hver sin teske. Alle har bundet spejdertør-
klædet for øjnene og skal være helt stille. Del en 
ting ud ad gangen til samtlige elever, som de 
smager på samtidig. Bagefter skal de gætte, hvad 
de har smagt på. Snak om de forskellige smage.
Ting man kan smage på: fx citron (sur), kapers 
(salt), ketchup (sødt), kaffe (bittert), soltørrede 
tomater (umami).

Følekimsleg: (10 min)
Kan udføres på flere måder, enten ved at elever-
ne har bind for øjnene og man lader hver enkelt 
mærke på en ting, eller ved at eleverne sidder tæt 
i en cirkel eller rundt om et bord og lader hver ting 
gå fra hånd til hånd enten bag ved ryggene eller 
under bordet. Eleverne skal være helt stille mens 
de føler. Bagefter skal eleverne gætte, hvad de 
har rørt ved. Snak om hvordan det føltes.
Ting man kan føle på: Fx en legoklods, en fisk (vask 
fingre bagefter), en skive rugbrød (hav ekstra 
klar), en ske, et gummi-lege-dyr, en grankogle, en 
blyant, en plasticpose, en tandbørste, et viskelæ-
der, et æg, en agurk, en pære osv.

Lyttekimsleg: (10 min)
Alle eleverne sidder i en halvcirkel. Hæng et klæde 
op og lav en lyd ad gangen bag ved klædet. Ele-
verne skal gætte, hvilken ting, der frembringer ly-
den. Man kan evt. også optage lyde på telefonen.
Idéer: musikinstrumenter, nøgler, papir der krølles 
sammen, kuglepen der klikker, ringbind der åbnes 
og lukkes, tastatur, dåse der åbnes, tændstik der 
stryges og pustes ud mv. 

Lugtekimsleg: (10 min)
Det er svært at gætte lugte, så det skal være 
ret genkendeligt. Eleverne står eller sidder i en 
rundkreds med bind for øjnene og lugter på skift 
til forskellige ting, som kan opbevares i små dåser 

Refleksionsspørgsmål
Hvilken sans var nemmest at bruge?
Hvilken sans var sværest at bruge?
Hvordan var det at have bind for øjnene?

Fælles mål
Krop og bevægelse, fysisk aktivitet.

Materialer du selv skal skaffe
• 28 teskeer
• Beholdere - til det der skal smages på
• Ting man kan smage, føle, lytte og lugte til. Tag 
udgangspunkt i de materialer i har i klassen/SFO’en

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Tørklæder - da eleverne skal have bind for øjnene

Sang 
Sansesangen - Poul Kjøller

Leg 
Kluddermor
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Insektfælde
Eleverne skal bygge en faldfælde  

til at fange insekter i.

Varighed Forberedelsestid

30 min 10 min

Fremgangsmåde
1. Hver patrulje får to syltetøjsglas, som skal 

graves ned i jorden, så kanten af syltetøjsglas-
set flugter med jordoverfladen. Husk at trykke 
jorden til ved åbningen, så der ikke kommer 
jord i glasset.  

2. Find gerne forskellige naturtyper til hvert syl-
tetøjsglas, fx mellem træer og i græs. Husk at 
tømme glasset hver dag inden i går hjem.

Refleksionsspørgsmål
Hvor har I sat jeres insektfælder? 
Hvilke dyr tror I går i fælden?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener: Dyr og planter,  
natur-nysgerrig

Materialer du selv skal skaffe
• 10 syltetøjsglas eller plastickrus (2 pr. patrulje)
• 5 spader (1 pr. patrulje)

Illustration af Eva Wulff

Dag
2
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Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Bestemmelsesdugen

Billedlotteri
Eleverne skal genkende dyr og planter og  

placere dem på de rigtige billedlotteriplader. 

Varighed Forberedelsestid

15-30 min 30 min

Fremgangsmåde
1. Hver elev får 9 forskellige brikker og en lille 

klat elefantsnot/hæftemasse. Rundt omkring i 
skolegården har børnehaveklasselederen lagt 
bingopladerne ud. 
 

2. Nu skal eleverne placere deres brikker på de 
rigtige plader. Blade på pladen med blade.  

3. Spørg eleverne, hvad der er forskellen på hhv. 
blade og insekter.  

Variation 1
Eleverne får parvis en plade. Brikkerne er placeret 
rundt omkring med elefantsnot/hæftemasse.  
Når eleverne finder en brik, der passer til deres 
plade, må de tage den og sætte på deres plade.

Variation 2
Eleverne får parvis en plade. Træk et billede fra en 
pose med brikker og råb kortet op. De elever, der 
har en plade, som billedet passer på´, fx en blad-
plade til et billede med et egeblad, råber bingo. 
Eleverne skal nu svare på et lille spørgsmål for at 
få lov at få brikken. Find spørgsmål i kopiarkene.

Variation 3
Pladerne er placeret i forskellige retninger i sko-
legården. I midten af skolegården er markeret 
hvilken plade, der er i hvilken retning enten på en 
seddel eller med kridt el.lign. Eleverne skiftes til at 
trække et kort og skal finde ud af hvilken plade, 
det hører til og derefter gå ud og lægge det på 
pladen.

Refleksionsspørgsmål
Hvordan passer grupperne af dyr og  
planter sammen?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, dyr og planter,  
natur-nysgerrighed.

Materialer du selv skal skaffe
• Elefantsnot
• Print, laminering og udklipning af brikker  
 (findes i kopiark Billedlotteri)
• Print og laminering af plader (findes i kopiark 
Billedlotteri)
• Print spørgsmål (findes i kopiark Billedlotteri 
Spørgsmål)

Dag
2
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Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Tørklæder

Kram et træ
Eleverne skal undersøge et træ med bind for 

øjnene - og genkende det med synssansen.

Varighed Forberedelsestid

10-20 min 0 min

Fremgangsmåde
1. Find et sted, hvor der er mange træer. Ger-

ne træer med sidegrene, mos på stammen, 
forskellige typer af bark (glat, ujævn, ru) eller 
andre karakteristika. 

2. Eleverne skal arbejde sammen to og to. Barn A 
giver barn B et tørklæde for øjnene og snurrer 
barnet rundt, så vedkommende mister orien-
teringen. 

3. Derefter fører barn A, barn B hen til et træ. Barn 
B skal nu kramme træet og føle grundigt på 
det: Hvor sidder grenene? Hvor tykt er træet? 
Er der mos eller lav på stammen? Er der ridset i 
træet? Osv.

4. Når barn B har lært træet at kende fører barn 
A hende væk, snurrer vedkommende rundt 
og tager tørklædet af. Nu skal barn B prøve at 
genfinde sit træ uden bind for øjnene. Derefter 
byttes rollerne om.

Refleksionsspørgsmål
Hvad kendetegnede det træ du fandt? (udseende, 
følelse, lugt)
Ved I hvad for en slags træ I fandt?
Hvad blev I opmærksomme på, da I skulle føle på 
træet med bind for øjnene?
Var det svært at finde træet igen? 

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, dyr og planter, 
natur-nysgerrighed.

Materialer du selv skal skaffe
• Et område med træer

Dag
2

Sang 
Livstræet  – komponist Hans Holm – tekst Erik Lindebjerg
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Edderkoppespind 
Eleverne skal samarbejde om at få patruljen  

flyttet fra den ene side af et ”edderkoppespind”  

tilden anden uden at røre jorden. 

Varighed Forberedelsestid

20-30 min 20 min

Fremgangsmåde
1. Der opstilles et edderkoppespind som er en 

snor, der er trukket på kryds og tværs mellem 
to træer, så det danner store felter. 

2. Når edderkoppespindet er sat op skal patrul-
jen komme fra den ene side til den anden side 
uden at ramme edderkoppespindet. Hvis de 
rammer edderkoppespindet skal de starte for-
fra. De må kun gå gennem hvert felt en gang. 
Man kan med fordel lave felterne både store 
og små og tæt på jorden. 

3. Det kan være udfordrende at holde øje med 
alle eleverne, men man kan lave kampe og 
prøve at lave større grupper alt efter hvor gode 
eleverne er. 

Refleksionsspørgsmål
Hvad var mest udfordrende ved legen?
Hvordan hjalp i hinanden med at komme 
igennem edderkoppespindet?

Fælles mål
Krop og bevægelse, fysisk aktivitet
Engagement og fællesskab, samvær og  
samarbejde, deltagelse 

Materialer du selv skal skaffe
• Snor/tov
• Et område med træer 

Sang 
Lille Peter Edderkop

Dag
2
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Snor
Eleverne laver deres egne snore,  

som de binder sammen til et armbånd.

Varighed Forberedelsestid

15-45 min 15 min

Fremgangsmåde
At lave snoet snor:

1. Lav en afmærkning på to meter, som børnene 
kan bruge til at måle garnets længde efter. 

2. Børnene vælger det garn, de vil bruge. Eleverne 
måler op og klipper af. Ved hjælp af mærker-
ne kan børnene nu klippe garnet i den rette 
længde.   

3. De to lige lange stykker garn bindes sammen i 
begge ender (to forskellige farver á 2 meter). I 
hullet ved knuderne sættes en blyant ind. I hver 
ende af garnet står et barn. De to drejer garnet 
hver sin vej. Når man møder modstand tager 
et tredje barn / en voksen fat i midten, og de to 
garnender mødes.  

4. Barnet/en voksen kører fingrene langs garnet 
fra samlingen, så snoren bliver jævn. Der bin-
des en knude, så snoningen ikke går op. 

Snorelege:
Binder barnet nu de to ender sammen, kan det 
bruges til snoreleg. Se kopiark for yderlige instruk-
tion. 

Når barnet er færdig med snoreleg, kan hun binde 
snoren sammen, så det bliver et armbånd.

Refleksionsspørgsmål
Hvad var sværest ved aktiviteten?

Fælles mål
Krop og bevægelse, fysisk aktivitet 

Materialer du selv skal skaffe
• 7 ruller garn i forskellige farver (gerne flere)
• 28 sakse
• 28 blyanter

Dag
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Sangleg 
Hænger dine ører ned – Per Borgsten

Leg 
Kluddermor
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Dag
3Krible-Krable-liv

Eleverne skal bestemme insekter og planter 

med hjælp fra bestemmelsesdugen.

Varighed Forberedelsestid

45 min 10 min

Fremgangsmåde
1. Inden eleverne går på insektjagt, er det en god 

ide, at fortælle dem, at de skal passe på dyret 
imens de låner det fra naturen. Vis eleverne 
hvordan man forsigtigt løfter insektet op fra 
sit gemmested og holder det i sin hule hånd, 
så det ikke bliver mast. Eleverne må ikke tage 
insekterne med hjem, da de er vigtige for at 
jorden, planter og træer har det godt. 

2. Spørg eleverne hvilke kryb, de tror, der er i 
fælderne og snak fælles om, hvad insekter kan 
lide at bo i. Inspirer eleverne til at finde ting i 
naturen til deres terrarium.  

3. Fortæl, at der er gode muligheder for at finde 
insekter under sten, træstubbe, i visne blade og 
ved at rode i jorden.  

4. Se hvilke insekter, der er faldet i fælderne. Lad 
børnene få frie tøjler til at rode i jorden, løfte 
sten eller rode i visne blade og fylde deres ter-
rarie op med insekter, blade og andre spæn-
dende planter de har fundet i naturen. 

5. Når en patrulje har fundet nogle spændende 
insekter og planter, kommer de over til be-
stemmelsesdugen, hvor børnehaveklasselede-
ren hjælper dem med at bestemme de enkelte 
insekter og planter. 

6. Tag insekterne og planter fra terrariet over på 
den hvide plastik bakke og gå derefter på op-
dagelse i dugen. Se om I kan finde navnet på 
de insekter og planter, der er indsamlet.  

7. Benyt gerne vejledningen fra hjemmesiden, 
som byder på spændende facts om insekter 
og planter fra bestemmelsesdugen. 

8. Sæt syltetøjsglasset tilbage i hullet igen, så I 
kan fange nye kryb til i morgen. 

Refleksionsspørgsmål
Hvordan kan man se, at et insekt er et insekt? (og 
ikke et pattedyr, bløddyr, træ)
Hvilket insekt kunne du bedst lide - hvorfor?
Hvordan føles det, at et insekt kravler på dig?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, dyr og planter,  
natur-nysgerrighed.

Materialer du selv skal skaffe
• Print kopiark med sjove fakta om  
 krible-krable-dyr

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Bestemmelsesdug
• Terrarium
• Lupglas
• Bakke

Sang 
Mariehønen Evigglad – komponist Hans Henning – 
tekst Halfdan Rasmussen

Leg 
Evolutionsleg - æg-larve-puppe-sommerfugl
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Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Voksdug med insektvæddeløbsbane

Snegle- og insektræs

Eleverne vælger en snegl eller et insekt fra terrariet, 

som kan kravle/krybe. De sættes på samme tid på en lille 

væddeløbsbane, for at se hvilket insekt, der er hurtigst. 

Varighed Forberedelsestid

30 min 0 min

Fremgangsmåde
1. Find insektvæddeløbsbanerne frem. 

2. Alle elever vælger en snegl eller et insekt fra 
terrariet, som kan kravle/krybe. Er der ikke 
fanget nok kryb i elevernes insektfælder, så 
kan man finde flere insekter ved at kigge under 
en træstub, en løs flise eller visne blade. Når 
eleverne har valgt et kryb/insekt, skal de med 
hinandens og børnehaveklasselederens hjælp 
finde ud af, hvad det er for et dyr - er det en 
snegl, bænkebider, bille, tusindben eller noget 
andet. 

3. Krybene sættes i den inderste ring på in-
sektvæddeløbsbanen. Eleverne afventer hvilket 
insekt, der kommer hurtigst ud i den yderste 
ring.  
Eleverne må gerne heppe, råbe og synge for 
sit dyr. Tiden for aktiviteten afhænger af, hvor 
optaget eleverne er af dyrene. 

Inden eleverne går på insektjagt, er det en god 
ide, at fortælle dem, at de skal passe på dy-
ret, mens de låner det fra naturen. Vis eleverne 
hvordan man forsigtigt løfter insektet op fra sit 
gemmested og holder det i sin hule hånd, så det 
ikke bliver mast. Eleverne må ikke tage insekterne 
med hjem, da de er vigtige for at jorden, planter 
og træer har det godt.

Refleksionsspørgsmål
Hvilket kryb tror du vinder? 
Hvilket dyr var hurtigst? Hvilket dyr var langsomst? 
Var der noget du undrede dig over? - fløj 
mariehønen sin vej?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, dyr og planter, natur-
nysgerrig
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Kniv
Eleverne skal lære at håndtere kniven 

forsvarligt og bruge den til at snitte i en pind. 

Til slut får eleverne et knivbevis.

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.

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

Materialer du selv skal skaffe
• 28 knive/dolke - en til hver elev (kan i ikke skaffe  
 dolke, kan urteknive bruges)
• 28 pinde med en diameter på 1-2 cm, gerne   
 friske, så de er nemme at snitte i.
• 28 print og underskriv knivbevis (kopiark Kniv-
bevis)

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.  

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 bar-
ken, så de kan genkende deres egen pind.  

Eleverne kan bruge deres pind, når de skal lave 
bålsnacks som afslutning på Den lille spejderuge.

Gem snittespånerne til om fredagen, hvor I kan 
bruge dem, når I tænder bål.

Dag
3
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Dag
3Naturbingo

Eleverne skal finde planter i naturen og 

bruge dem til naturbingo. Hvem får først hele 

bakken fuld med de rigtige ting fra naturen? 

Varighed Forberedelsestid

30 min 20 min

Fremgangsmåde
Børnehaveklasselederen har på forhånd fundet 
6 genkendelige ting fra naturen i nærområdet 
og lagt dem i en plasticbakke. Fx kløver, vissent 
blad, bellis, sten, bøgeblad, grankogle, bark, agern, 
egeblad osv. 

Patruljerne kigger på tingene og skal bagefter 
ud og finde de samme ting og putte dem i deres 
egen bakke. 

Når alle patruljer har fundet alle ting gennemgår 
I sammen tingene en ad gangen og snakker om 
hvad det er. 

Sværhedsgraden kan varieres efter hvilke ting du 
vælger at putte i bakken. Fx ved at vælge flere for-
skellige blade eller kogler.

Refleksionsspørgsmål
Var det svært at kende forskel på de forskellige 
blade/planter?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, dyr og planter

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• En plasticbakke til hver patrulje
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Førstehjælp
Eleverne lærer med Pia Pindsvin både som 

“offer” og som den, der hjælper, hvordan det er 

hensigtsmæssigt at reagere i forskellige situationer.

Varighed Forberedelsestid

80 min 20 min 

Fremgangsmåde
Eleverne lærer på en legende måde og med Pia 
Pindsvin både som “offer” og som den, der hjæl-
per, hvordan det er hensigtsmæssigt at reagere i 
forskellige situationer.

Børnenes hjælpe ABC: 
Snak med børnene om, hvad de skal gøre, hvis de 
oplever en ulykke.

Aktivitet 1: Stands ulykken (10 min)
Stands ulykken, så den ikke udvikler sig. 
Hvad gør man for at stoppe ulykken?

• Hvis Pia Pindsvin har fået fingeren i klemme 
i en bildør

• Hvis der er gået ild i en gryde eller pande, 
mens Pia Pindsvin lavede mad

• Hvis Pia Pindsvin har fået næseblod

Aktivitet 2: Tilkald hjælp (10 min)
Tilkald hjælp. Kald på en voksen eller ring 112, hvis 
du er alene.

Sådan husker du 112. Eleverne står I en cirkel og 
skal først sætte en finger på næsen (1), herefter en 
finger på næsen (1) og til sidst pege på sine øjne 
(2). Øv 1-1-2 ved at sige det i kor. 

Er der nogle af jer, der har prøvet at komme til 
skade? Hvad gjorde I for at standse ulykken? Var 
der brug for at tilkalde hjælp? Kunne du gøre no-
get for at hjælpe?

Aktivitet 3: Prøv selv at hjælpe (30 min)

• Elevernes bamser er kommet til skade.

• Bamsen har slået poten - prøv at forbinde 
bamsens pote.

• Bamsen har skåret sig i fingeren - prøv at 
sætte plaster på.

• Bamsen har brændt sig - lad som om du 
skyller bamsens hånd under koldt vand.

• Bamsen er ked af det, hvad gør du?

Refleksionsspørgsmål
Bliver du bange, hvis der sker noget med andre? 
Kan du huske, hvad du skal gøre?

Fælles mål
Krop og bevægelse, krop og hygiejne

Materialer du selv skal skaffe
• Alle elever tager et tøjdyr med 
• Plaster
• Førstehjælpskasse
• 2 tæpper til kimsleg
• Vandhane i nærheden
• Print af børnenes ABC (findes i kopiark Første-
hjælp)
• Print af Tilkald hjælp Husker 1-1-2 (findes i kopi-
ark Førstehjælp)

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Pia Pindsvin

Dag
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Aktivitet 4: Kimsleg med førstehjælpskasse  
(30 min i alt) 
Laves med 2 patruljer ad gangen, de øvrige elever 
leger imens.
Førstehjælpstaskens indhold tages ud og fordeles 
på et tørt underlag. Indholdet dækkes nu med et 
tæppe, lagen eller lignende. Når patruljerne kom-
mer, får de f.eks. 3 min til at kigge på, og evt. røre 
ved tingene. Når tiden er gået, dækkes indholdet 
igen. Eleverne skal nu huske så mange af de ting 
som muligt, der er under tæppet. Bed patruljen 
nævne alle de ting, de kan huske.
Tag en snak med eleverne om, hvad førstehjælp-
stasken indeholder, og hvad de forskellige ting 
bruges til, og hvor de finder førstehjælpstasken.
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Mudderbingo
Eleverne bliver udfordret, når de 

skal spille bingo med fingrene i en 
spand mudder. 

Varighed Forberedelsestid

45 min 30 min

Fremgangsmåde
1. Find et passende sted i skolegården eller 

nærområdet. Gerne med vand i nærheden. I 
to store baljer blandes mudder. I begge baljer 
lægges 15 forskellige ting, og de tilsvarende 
ting lægges i en pose.

2. Eleverne får hver en bingoplade udleveret, og 
stiller sig 10-20 meter fra baljerne. Den voks-
ne trækker en ting op af posen, og de elever, 
der har den pågældende ting på deres bing-
oplade, løber hen og stikker hænderne ned i 
mudderet og søger efter tingen. Den der først 
finder den pågældende ting, fisker den op, 
løber tilbage til de øvrige elever og lægger tin-
gen på sin bingoplade. De elever, der ikke fandt 
noget i mudderpølen, går også tilbage, men er 
med igen i næste omgang. Legen slutter enten, 
når der er en, der har bingo eller alle tingene i 
baljen er fundet.

Man kan evt. tage en snak om, hvilke af tingene, 
der er affald, om noget af det bliver nedbrudt og 
hvor lang tid det tager.

Refleksionsspørgsmål
Hvordan var det at stikke hænderne ned i mudde-
ret - hvorfor? 
Kender I følelsen fra noget andet?
Har I lyst til at prøve igen?

Fælles mål
Krop og bevægelse, fysisk aktivitet, krop og  
hygiejne

Materialer du selv skal skaffe
• Print, kopier og laminer bingoplader (kopiark 
Mudderbingo)
• To store baljer med mudder
• Baljer med rent vand + håndklæder eller  
 mulighed for at komme til at vaske hænder
• Pose med pottemuld

3 sæt med følgende ting: 
(De fleste kan findes på lærerværelset, i glemme-
kassen eller i billedkunstlokalet)
• Pose til tingene (Kun 1 stk)
• Sok
• Kop
• Gaffel
• Tom mælkekarton
• Blåt mælkelåg
• Orange mælkelåg
• Æble(skrog)
• Tom emballage fra ostehaps
• Tom frysepose
• Blyant
• Plastikkrus
• Pensel
• Tøjklemme
• Tom plastikflaske
• Slikpapir
• Viskelæder
• Plastikbille
• Teske

Dag
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Naturløb
Eleverne skal finde 30 poster med dyr og 

planter, der er fordelt i området og notere  

bogstaver og tal på et svarark.

Varighed Forberedelsestid

30-45 min 60 min

Fremgangsmåde
Der er en del forberedelse til denne aktivitet, men 
heldigvis kan aktiviteten twistes og genbruges 
gang på gang med forskellige formål. 
Posterne placeres i et område i skolegården eller 
nærområdet. 

På posterne er der et billede af et insekt, et dyr, en 
plante eller en blomst samt et tal og et bogstav. 
Eleverne får et ark med 30 billeder. Eleverne skal nu 
ud og finde alle billederne og på svararket skrive et 
bogstav/tal.  
Posterne kan bruges til følgende løb:

1. Hvilket nr. har billedet?
2. Hvilket bogstav har billedet? 

Når eleverne har udfyldt alle tal/bogstaver er de 
færdige. De korrekte svar står i svararket.

Forslag til, hvordan man kan bruge posterne  
senere i skoleforløbet:

3. Find billederne med bogstaverne i dit navn.
4. Hvilke billeder har tallene 1-10?
5. Hvilke billeder har tallene 2-20?
6. Tegn en streg fra billedet til det rigtige nr.
7. Find posten med din alder og tegn billedet  

  og skriv bogstavet.

Refleksionsspørgsmål
Hvad lærte du? 
Hvad var sjovest? 
Hvad var mest svært?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, dyr og planter
Sprog, læsning, skrivning
Matematisk opmærksomhed, tal

Materialer du selv skal skaffe
• Snor eller elefantsnot/hæftemasse til at  
 fastgøre posterne.
• Blyanter til eleverne.
• Print med svarark til eleverne  (findes i kopiark 
Naturløb)
• Print og laminer alle poster (findes i kopiark Na-
turløb)

Dag
4
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Dag
5
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Morse
Lær at signalere til hinanden med et 

hemmeligt sprog. Vi skal både skrive og tyde 
morse. 

Varighed Forberedelsestid

30 min 10 min

Fremgangsmåde
I denne aktivitet skal vi skrive og tyde koder I 
morse.

Morse:
1. Start med at introducere eleverne til morseal-

fabetet. 
Morsealfabetet er et kodesprog (et hemmeligt 
sprog), man kan bruge, hvis man vil kommuni-
kere med nogen uden at andre forstår det. Slå 
op på dag 5 i spejderbogen, her findes morse-
alfabetet.

2. Skriv SO på tavlen. Tal om bogstaverne i ordet. 
Lad børnene finde morsetegnet for først S og 
dernæst O. Skriv morsetegnene på tavlen. Lav 
samme øvelse med andre små ord fx IS og KO. 

Refleksionsspørgsmål
Hvad var sværest ved aktiviteten?
Hvad var sjovest ved aktiviteten?

Fælles mål
Sprog, skrivning, læsning. 

Sang 
En kort en lang en trekant en stang

Materialer du selv skal skaffe
• M&M’s
• Labre larver 

Dag
5

Skriv navn med labre larver og M&M’s:
1. Eleverne skal nu prøve at skrive deres navn 

med morse i spejderbogen.

2. Herefter skal børnene skrive deres navn med 
labre larver og M&M´s. Hvis der er nogle elever, 
der er hurtige kan du give dem sedler med 
små korte ord, som de skal skrive med labre 
larver og M&M’s. Når eleverne er færdige må 
de spise slikket. 

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Spejderbog
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Bålhygge
Eleverne skal lave en snack over bål med en 

pind de har snittet eller et grillspyd/bambuspind. 

Varighed Forberedelsestid

90 min 30 min

Fremgangsmåde

Tænd bål:
Tænd et bål med hjælp fra dagens patruljelede-
re. Brug spåner fra den dag i snittede. Når der er 
gang i bålet, putter i mere brænde på. Put lø-
bende brænde på bålet og vent på, der kommer 
gløder. Få tips til båltænding i kopiark bål.

Gentag ugens sjoveste aktiviteter:
Imens I venter på, at bålet bliver et godt glødebål, 
kan du tilbyde eleverne forskellige aktiviteter, som 
I har lavet i løbet af ugen. Fx kan en gruppe snitte 
med kniv, mens nogen finder insekter og andre 
kravler gennem edderkoppespindet. 

Forbered bålsnack:
Hvis I vælger at lave en bålsnack på pind, skal alle 
elever snitte pinde. Mens hvis i vælger at lave fyld-
te æbler, så skal eleverne forberede deres eget 
æble. 

Bålsnack:
Slut dagen af med at lave en bålsnack over bål 
fx skumfiduser, snobrød eller cocktailpølser svøbt 
i bacon. Direkte i bålets gløder kan I lave æbler 
med fyld eller bananer med chokolade.

Læs hvordan i tilbereder de forskellige snacks i 
kopiark Bål.

Refleksionsspørgsmål
Hvordan smager det, når man selv har lavet det? 
Minder det om noget du har fået før?

Fælles mål
Naturfaglige fænomener, bæredygtighed,  
natur-nysgerrig
Krop og bevægelse, fysisk aktivitet

Materialer du selv skal skaffe
• Tændstikker 
• Papir/avis/tændblokke
• Kniv 
• Økse
• Brænde i forskellige tykkelser
• MADVARER til bålsnack
• 28 pinde til at lave mad på - alternativt grillspyd
• Print opskrifter (findes i kopiark Bål)

Sang 
Brændesangen 
Vi har lejrbål her

Leg 
Evolutionsleg - æg-larve-puppe-sommerfugl

Dag
5
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GÅ DENNE VEJ GÅ IKKE DENNE VEJ

Sportegn
Lær at finde vej ved hjælp af sportegn. 

Varighed Forberedelsestid

30 min 5 min

Fremgangsmåde
Et sportegn er et tegn man laver på jorden ved 
hjælp af grene eller kridt til at vise vej. Pilen viser 
hvilken retning man skal gå og krydset viser, hvor 
man ikke skal gå hen.

Børnehaveklasselederen viser, hvordan man laver 
sportegn med grene, hvad de betyder, og hvor-
dan man følger dem. Refleksionsspørgsmål

Hvad var sværest ved aktiviteten?
Hvad var sjovest ved aktiviteten?

Fælles mål
Matematisk opmærksomhed

Nu skal eleverne gå sammen to og to. Hver person 
laver en lille rute med sportegn. Lad eleverne lave 
deres rute i hver sin retning, så sportegnene ikke 
bliver blandet sammen. Man kan med fordel bru-
ge gadekridt i forskellige farver, så en gruppe f.eks. 
kun skal følge de blå sportegn. Når de er færdige 
skiftes de til at følge hinandens sportegn.

Ekstra
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Verdenshjørner
Eleverne lærer om orientering i forhold til de 

4 verdenshjørner. 

Varighed Forberedelsestid

60-90 min 20 min 

Fremgangsmåde

Oplæg
Hvis man har mulighed for det, kan man vise 
et kompas og vise at kompasnålen altid peger 
mod nord. De fleste telefoner har også et kompas 
indbygget. Forklar hvilke verdenshjørner, der ligger 
hvor i forhold til stedet, hvor man befinder sig.

Hæng evt. skilte op, der viser, hvor verdenshjør-
nerne er inden eller peg ud og forklar, hvor de 
forskellige retninger er. Hvis man står ude i natu-
ren uden kompas, kan man bruge nedenstående 
huskeregler til at finde verdenshjørnerne.

• Fritstående træer hælder ofte mod øst

• Fritstående træers kroner er oftest størst 
mod syd

• Kirketårnet vender oftest mod vest

• Mos på træer vokser på stammens nordsi-
de.

• Myretuer ligger ofte på sydsiden af et træ 
eller i den sydlige ende af skoven

Herefter laves følgende tre aktiviteter 

Aktivitet 1: Kompasrose
Kompasrose fra kopiark printes, lamineres og 
klippes i 4 dele. 

Aktiviteten går ud på at eleverne lægger kompas-
rosen op så den passer med verdenshjørnerne. 
Vis hvordan kompasrosen skal samles ved at 
lægge Nord(N), syd(S), Øst(Ø) og Vest(V). Her-
efter får hver patrulje et sæt de skal placere ved 
skiftevis at lægge en brik. 

Aktivitet 2: Kompastegning
Aktiviteten går ud på at eleverne skal tegne en 
figur ud fra kompasretningerne.  Eleverne får udle-
veret et stykke ternet papir. De skal skrive nord(N), 
syd(S), øst(Ø), vest(V), nordøst(NØ), sydøst(-
SØ), nordvest(NV) og sydvest(SV) ind i kanten af 
papiret, så de ved, i hvilken retning, de skal tegne. 
Dikter retningerne, som eleverne skal tegne, f.eks. 
2 tern mod nord, 4 tern mod sydøst, osv. Start med 

Refleksionsspørgsmål
Fx. hvad var mest udfordrende ved denne aktivi-
tet? Hvad kan du tage med fra denne aktivitet? 

Fælles mål
Matematisk opmærksomhed, tal, figurer og møn-
stre, sprog og tankegang

Materialer du selv skal skaffe
• Ternet papir
• Blyanter
• 10 kegler pr. patrulje
• Print kopiark Verdenshjørner

Materialer fra  
krible-krable-rygsækken
• Tørklæder

Sang 
Eller også er det lyv - Finn Jørgensen

Leg 
Kameler i sandstorm

tegningerne af ”plusset” og ”det lille hus”- hvis det 
er en succes, kan I fortsætte med pindsvinet, som 
kræver noget mere. Se kopiark Verdenshjørner.

Aktivitet 3: Gå en retning
Aktiviteten går ud på at eleverne dirigerer hinan-
den ved hjælp af kompasretningerne. 

Patruljerne sætter keglerne eller andet op i en lille 
bane - der kan også indgå træer, buske, gynge-
stativer mv. Eleverne skal 2 og 2 guide hinanden 
gennem banen ved at bruge kompasretningerne 
- den ene dirigerer, den anden går banen, Når de 
har prøvet, kan I gøre aktiviteten sværere og mere 
udfordrende ved at have bind for øjnene.

Ekstra
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Dyr af genbrugsmaterialer

Eleverne skal bygge et dyr ud af 

genbrugsmaterialer

Varighed Forberedelsestid

30-45 min 15 min

Fremgangsmåde
Et stykke tid før aktiviteten, skal der samles egne-
de genbrugsmaterialer. 
Man kan få alle eleverne til at tage en pose egne-
de genbrugsmaterialer med, fx rengjorte mælke-
kartoner, dåser, toiletruller, æsker mv. Man kan evt. 
også samle affald i lokalområdet.

Hæld genbrugsmaterialerne ud på nogle op-
sprættede affaldssække (så er det nemt at rydde 
op igen).

Patruljerne skal nu bygge et skralde-dyr ud fra det 
I har samlet sammen. Det er kun fantasien, der 
sætter grænser. 
Hjælp eleverne i gang med at finde ud af, hvilket 
dyr de vil bygge og hvordan.

Refleksionsspørgsmål
Hvilket dyr valgte du at bygge?
Hvordan var det at bygge med affald?
Havde du overvejet at affald kunne bruges til at 
bygge noget?

Fælles mål
Kreative og musiske udtryksformer, fremstilling

Materialer du selv skal skaffe
• Egnede genbrugsmaterialer
• Noget at sætte affaldet sammen med f.eks. 
tape. 
• 6 sorte sække
• Sakse

Ekstra
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