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Vejledning til Spejderrygsækken 
 

 

Indhold i rygsækken  

 

1 stk. Aktivitetshæfte til 

børnehaveklasselederen 

28 stk. Spejderbøger 

1 stk. Spejdertørklæde til lærer 

28 stk. Spejdertørklæder til elever 

      1 stk. Hånddukke pindsvin  

       

 

 

6 stk. Plastikbakker 

     6 stk. Insektglas 

     1 stk. Bestemmelsesdug med insekter  

      1 stk. Insektvæddeløbsdug 

      28 stk. Armbånd 

1 stk. Plakat 

 

Rygsækkens indhold skal betragtes ud fra den ide, at hver klasse inddeles i 5 patruljer 
(grupper).  
 
Hver patrulje skal have uddelt følgende:  
1 stk. plastikbakke 
1 stk. insektglas 
5-6 stk. Hver elev får deres egen spejderbog, som de må beholde.  
5-6 stk. ensfarvede tørklæder – således, at hver gruppe har deres egen farve (skal 
leveres tilbage i tasken, når dagen/ugen er omme). 
5-6 stk. Hver elev får deres eget armbånd, som de må beholde. 
5-6 stk. Hver elev får en spejderbog, som de må beholde. 
 
Børnehaveklasselederen: 
1 stk. hånddukke, Pia pindsvin 
1 stk. bestemmelsesdug og insektvæddeløbsdug 
1 stk. insektglas og plastikbakke 
1 stk. plakat – til ophæng i klasseværelset 
1 stk. Aktivitetshæfte til børnehaveklasselederen 
1 stk.  Spejdertørklæde til børnehaveklasselederen
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Plastikbakker 
Plastikbakkerne kan benyttes til at nærstudere de indsamlede insekter fra 
plastikterrarierne. De hvide plastikbakker gør det nemmere at se detaljerne på 
insekterne. Eleverne kan dermed lettere artsbestemme, tælle ben og nærstudere deres 
fund. 
 
Insektglas 
Insektglassene er udstyret med en lille lup, som gør det nemt at se detaljerne på 
dyrene. 
Fanger eleverne et insekt med vinger er insektglassene gode at benytte. 
Her kan de opbevare insektet og samtidig nærstudere det. 
 
Hånddukke Pia Pindsvin 
Pia pindsvin er Den lille spejderuges maskot. Hun kan hjælpe dig med at fortælle om 
dagens opgave, historier og opsamle dagens oplevelser. Syng Pia Pindsvin sangen og 
læs dagens historie om Pia Pindsvin, når I starter om morgenen. 
 
Insektvæddeløbsdug 
Med insektvæddeløbsdugen kan du og eleverne afholde væddeløb med de 
indsamlede insekter.  
 
Bestemmelsesdug med insekter/blade 
Når du og eleverne har indsamlet insekter/blade i plastterrarierne eller insektglassene 
kan i bruge bestemmelsesdugen til at artsbestemme. Vi anbefaler at I også bruger tid 
på at tælle benene på insekterne. Da det er sjovt at se, hvor mange ben de forskellige 
insekter har.  
   
Spejderbog 
Alle elever får en spejderbog. Bogen består af to dele. Første del bruges i skolen og 
består af en opgave til hver dag samt et ark med fem klistermærker. 
I slutningen af dagen indsætter eleverne dagens klistermærke som et symbol på det, 
de har lært i dag og løser dagens opgave. Anden del af bogen er til at bruge 
derhjemme og består af små sjove opgaver og korte aktiviteter, som familien kan lave i 
den nære natur. Hertil hører også et ark klistermærker. 
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Armbånd  
Der er armbånd til alle eleverne, som bevis på at de har deltaget i Denne lille 
spejderuge. Eleverne må beholde armbåndet. 
 
Spejdertørklæder 
Spejdertørklæderne kommer i fem farver og kan benyttes til at inddele eleverne i 
grupper/patruljer. Tørklæderne skal indsamles af børnehaveklasselederen og gemmes 
i rygsækken til et nyt hold elever skal prøve Den lille spejderuge. 
 
Aktivitetshæfte til børnehaveklasselederen 
I Aktivitetshæftet får du en samlet oversigt over ugens forløb, skemaer, 
aktivitetsbeskrivelse m.m. Denne bog er jeres samlede guide til at udføre Den lille 
spejderuge. 
 
 


