1. Bålmad:
- Lav noget I kan spise over bål, I bestemmer selv
hvad. Skumfiduser, snobrød, fladbrød, kebabspyd,
kylling…….
2. NaturBingo:
- Lav to bingoplader med 16 felter på jorden. I kan
bruge reb, grene, fliser, kridt eller tegne i jorden
med en pind.
- En af jer finder 16 ting i naturen og lægger en ting
i hvert felt på den ene plade. Det kan være
forskellige blade, sten, kogler, dyr, blomster osv.
- De andre skal nu finde tilsvarende ting og lægge
dem på den anden bingoplade.
- Når pladen er fuld tjekker I at de to plader er ens.
Snak evt. om hvad det er I har fundet.
3. Gå-tur:
- Pak rygsækken med lidt lækkert.
- Find et sted I ikke har gået tur før og gå en tur.
4. Smage-Kims-leg:
- I skal bruge smagssansen og gætte hvad I spiser.
- I skiftes til at have bind for øjnene og smage på
det den anden giver jer. Den med bind for øjnene
skal gætte hvad han eller hun spiser.
5. Lav et fantasivæsen:
- Brug naturmaterialer til at lave en trold, heks, fe
eller et andet fantasivæsen.
- Brug for eksempel: grene, snor, sten, kogler, ler,
mos, ståltråd……

6. Tegn med naturen:
- I skal bruge noget papir, gerne lidt kraftigt og en
plade eller et bord som underlag.
- Saml blomster, blade, jord, rødder, svampe, mos
osv. og brug det til at tegne med.
- Prøv jer frem og lav et flot kunstværk.
7. Byg en hule:
- Byg en hule af det I lige har: tæpper, presenning,
hynder, gamle juletræer, havebordet, snor,
grene…….
- Inviter mor og far på skovtur i hulen.
8. Fugle-jagt:
- Tag billeder af fugle i haven, i skoven, når I kører i
bil.
- Find papir og farver og tegn fuglene.
- Tag en snak om hvad de hedder, hvor de lever,
hvad de spiser osv. Skriv det evt. på tegningen.
9. Plys-pind:
- Find en bro over en å, med fart på vandet.
- Find en pind hver.
- Stil jer på broen i den side vandet kommer fra.
- Tæl til tre og smid jeres pinde i vandet på samme
tid.
- Løb til den anden side af broen og se hvilken pind,
der kom først under.
- Prøv flere gange og undersøg hvilke pinde, der er
hurtigst. Stor, lille, tyk, tynd…..
10. Samle affald:
- Tag en pose og gummihandsker med på gåtur og
saml alt det affald I finder op.
- Snak undervejs om hvad I finder og hvorfor man
ikke må smide sit affald.

God fornøjelse.

