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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 lagt 

insektfælder ud og brugt jeres sanser.

DU ER GOD!



SANSEOPGAVE
Hvilken sans bruger du?



DAG 2
Du har haft naturen under lup i dag. Du har fundet 

og undersøgt insekter, 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 du 

lavet insektvæddeløb, taget knivbevis og bygget 

dit eget dyr af genbrugsmaterialer. Du har også 

spillet naturbingo med planter, 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
Nu er du snart ved at være en rigtig spejder. 

Du har i dag trænet førstehjælp, fundet vej ved 

hjælp af verdenshjørnerne og spillet bingo med 

hænderne i en spand mudder.

FLOT KLARET!



KOMPASOPGAVE
Kan du finde vej?

3V, 5S, 5Ø, 1N



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

skrevet dit navn på et hemmeligt sprog og fundet 

vej ved hjælp af spor. I den store patruljedyst 

har du sammen med din patrulje løst ægte 

spejderudfordringer. Dagen blev sluttet af med 

madlavning på bål.

DU ER SEJ!



MORSEOPGAVE
Kan du stave dit navn 
med morsealfabetet?

Navn:

Morsenavn:



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



FORBIND 
TEGNINGERNE

Hvilken ting er  
der ikke to af?

1/2 pakke

3 tsk



OPSKRIFT PÅ 
SNOBRØD

ca. 10-12 stk

4 dl. vand

1/2 pakke

3 tsk

10 dl




