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TEGN DIG SELV
Farvelæg tørklædet i patruljens 
farve og skriv patruljens navn 

under billedet.

Patruljens navn



DAG 1
Din første dag som spejder. Du har fået et 

spejdertørklæde og er kommet i en patrulje. I 

patruljen har I fundet på jeres eget patruljenavn 

og har bygget en hule. Sammen har I også brugt 

jeres sanser.

DU ER GOD!



SANSEOPGAVE
Hvilken sans bruger du?



DAG 2
Du har haft naturen under lup i dag. I patruljen 

har I i fællesskab lagt insæktfælder ud, krammet 

et træ og kravlet gennem et edderkoppespind.

WAUUUUW!



PRIK TIL PRIK
Følg tallene med din blyant, 

og se, hvad det bliver til.



DAG 3
En dag med knivbevis og insekter. I dag har I lavet 

insektvæddeløb, og du har taget knivbevis. Du har 

også spillet naturbingo med planter, som du selv 

har fundet.

GODT GÅET!



LABYRINTOPGAVE
Hjælp insekterne hjem!



VINDEROPGAVE
Tegn vinderinsekterne fra  
dagens insektvæddeløb.



EKSTRAOPGAVE
Hvor mange er der  

af hvert insekt?



DAG 4
Du har i dag trænet førstehjælp, været på 

naturløb og spillet bingo med hænderne  

i en spand mudder.

FLOT KLARET!



SKRIV ET DYR
Sæt streg mellem dyrene  

og forlyden.

U _ _ _

O _  _

B _

R _  _

F _ _

M _  _



DAG 5
Din sidste dag i Den lille spejderuge. I dag har du 

skrevet dit navn på et hemmeligt sprog og hygget 

dig med din patrulje og resten af klassen rundt 

om bålet med lækre snacks.

DU ER SEJ!



MORSEOPGAVE
Kan du skrive dit navn 
med morsealfabetet?

Navn:

Morsenavn:

Adskil hvert bogstav med en skråstreg (/)



HEJ 
FAMILIE!

Her er der nogle opgaver, som I kan lave 

derhjemme, og nogle oplevelser, som I kan  

få sammen i naturen. 



FORBIND 
TEGNINGERNE

Hvilken ting er der kun én af?



BLADVÆSNER
Du kan samle forskellige blade 
og lave bladvæsner af dem.



DYREMAD
Sæt streg mellem dyrene  

og det, de spiser.



HEMMELIG KODE 
Sæt ring om hvert  

andet bogstav. 

Hvad er koden?

Skriv bogstaverne her:

L Æ J
T

Æ

E

A
T

PDX
Y

O

R

Ø
G

Sta
rt 
 

he
r



TANKELEG
Kan du gætte, hvilket dyr  

jeg tænker på?

En person tænker på et dyr. De andre skal nu stille 

spørgsmål, som personen må svare ja eller nej til. 

Stil spørgsmål, indtil dyret er blevet gættet.



SPEJDERJAGT  
I NATUREN
Sæt kryds i     når  
du løser opgaven!

START!

Find en 
bænkebider

Find noget 
rødt



Kan du se en 
svamp eller
noget blødt?

Find et  
spindelvæv

Find en  
træstub

Find noget 
blåt, glat 
eller vådt

Find en 
blomst



SKRALDEJAGT
Gå en tur i dit område. Hvor 
meget skrald kan du finde?

Tegn det skrald, du fandt mest af.



KUNST AF SKRALD
Hvad kan du lave ud af 

skraldet? 



KIG PÅ SKYERNE 
Kig op på skyerne. Hvad kan  
du se? Ligner skyerne noget,  

du kender?



BYG DIN EGEN  
REGNMÅLER

Vil du vide, hvor meget det 
regner? Du kan bygge en smart 
regnmåler og finde ud af det.

Mål, hvor meget vand der er i din  
regnmåler, når regnen er stoppet. 



SPEJDERKRYDS
Løs krydsordet, og find 

kodeordet. 

TELT SOVEPOSE

ORM SNOBRØD

LUP

BÅL

1

2

3

Kodeord
1 2 3



PRIK TIL PRIK
Følg alfabetet med din blyant. 
Kan du se, hvad det bliver til?



TÆND ET BÅL 
Det skal du bruge til dit bål.

Avispapir

Kviste

Pinde

Tændstikker Spand med vand

Brændestykker



TRIN FOR TRIN
Riv avispapiret i stykker,  
og krøl det sammen.

Stabl kvistene op 
omkring avispapiret.

Bålet brænder. 
Lad ilden tage 
fat i kvistene.

Tænd bålet ved brug 
af tændstikker. Sæt 
ild til avispapiret.

Giv bålet pinde.

Sluk bålet med  
vand fra spanden.

Put brænde på 
bålet for at holde 
bålet i gang.



OPSKRIFT PÅ 
SNOBRØD

Ca. 8-10 stk. Redskaber: Et målebæger, en teske,  

en skål, en grydeske og lange snobrødspinde.

Lad dejen hæve  

i 30 minutter.

1/2 pakke gær

3 dl vand

1 tsk. salt

5 dl mel

Opløs gær i lunken 

vand. Rør salt og mel i.



SÅDAN RULLER  
DU ET SNOBRØD

Hold snobrødet ind over gløderne. 

Husk at dreje pinden rundt, så dit 

snobrød bliver bagt på alle sider. 

Dit snobrød er færdigt, når det  

lyder hult, når du slår på det.

Sno pølsen  

omkring pinden. 

Rul den til en tynd pølse. 

Jo tyndere pølsen er, 

des hurtigere bliver  

den bagt færdig.

Tag en  

klump dej.





GIV DETTE TIL  
DIN FORÆLDER!

Kære forælder

Hvis dit barn synes, at Den lille spejderuge  

var sjov så kan det være, I skal overveje at 

gå til spejder. Der er spejdergrupper over hele 

landet, som er klar til at tage imod dit barn. 

Du kan finde jeres nærmeste spejdergruppe 

ved at scanne QR-koden.

SCAN 
MIG




