Hjemmespejd uge 19
Kære Nørreskov!
Fedt at du vil være med til at holde møde :D På dette møde skal du på spejderløb ved området omkring
Gnisten. Du kan se på kortet, hvor der er poster. Til hver post er der en lille opgave du skal løse, og et
spørgsmål du skal svare på. Disse kan ses i opgavearket. Ved hvert spørgsmål er der 3 svarmuligheder, og
ud fra hver svarmulighed er et ord. Tag ordet ud fra det du mener er det rigtige svar, og skriv det i
svararket.
Du bestemmer selv, hvilken post du vil starte med. Opgaver løses, så godt du kan. Det kan være en god idé
at tage en forælder med på løbet. Hvis du allerede ses med nogle af dine venner kan du også tage dem med
på løb. Husk selvfølgelig at holde afstand.
Tag gerne billeder og send til lederne. Det ville være virkelig hyggeligt :D
Medbring: papir, skriveredskaber, evt. gummihandsker og kompas, hvis du har
De fysiske poster på løbet fjernes mandag d. 11/5
Karse
På en af posterne får du en pose, som indeholder en lille pose karsefrø og noget vat. Når du kommer hjem
kan du plante denne karse, og f.eks. lave dit eget karsehus.
Sådan gør du:
1. Find en tom mælkekarton el.lign.
2. Skær kartonen over, så bunden bliver ca. 3 cm høj
3. Lig vattet i kartonbunden, og gør vattet vådt (hæld det
overskydende vand fra)
4. Drys karsefrøene ud over vattet
5. Pynt den anden halvdel af kartonen så det ligner et hus,
du kan f.eks. tegne dør og vinduer i
6. Vand karsen hver dag, og se det vokse :)

God fornøjelse!
Hilsen
Merete, Marie og Minna

Opgaver
Post Placering

Opgaver

A

Tegn en flot tegning af gnisten

Gnisten

Hvor mage stolper har gnisten?
4: Vandrestøvler
6: Spejderrygsæk
8: Liggeunderlag
B

Bænk

Naturen kan bruges til mange ting. Lav nogen kunst ud af ting du kan
finde i naturen. Husk at man aldrig må brække grene af levende træer,
men at man skal samle dem op fra jorden :)
Du kan også skrive dit navn med grene og andet du kan finde, eventuelt
med morse
Hvor mange ben har denne bænk?
0: Venner
2: Kompas
4: Søhest

C

Låge ind til skove

Hvis du går ind af lågen og lidt til venstre, hænger der en morsekode på
et træ. Løs morsekoden og svar på det spørgsmål som koden stiller.
Hvad er svaret på spørgsmålet i koden?
8: Udholdenhed
14: Færdigheder
30: Råbåndsknob

D

Kilometerstenen

Hvis du har et, skal du finde dit kompas frem. Brug kompasset til at finde
nord, hvad ser du når du kigger mod nord? Find derefter ud af hvilken
retning øst er, hvad ser du når du kigger i denne retning?
Hvilket tal står på denne Km-sten. Plus tallet med 10, hvad får du?
12: Natur
17: Koder
20: Leder

E

Pæl ved siden af
bænk

Her i coronatiden hvor man skal holde afstand til hinanden, kan man godt
savne at kramme sine venner. Derfor skal du finde det mest venlige træ,
du kan se og give det en ordentlig krammer
Ved siden af bænken står der en pæl. Hvor mange skilte er der på
denne pæl?
0: Rygsæk
3: Bålmad
4: Egetræ

F

Krat

På et af træerne i buskadset er der et mange-stammet træ med et lilla
stykke gavebånd om. For foden af dette træ står en grøn beholder. Åben
beholderen, og tag en af de poser der ligger nede i med hjem. I kassen
ligger også et stykke papir, hvor du kan skrive dit navn på, og se hvem af
dine spejderkammerater der har været her.
Hvad er der et billede af i låget af beholderen? (skriv svaret i svararket)
Lejrbål
Telttur
Firknob

G

Informationsskilt

Som spejdere har vi lovet at værne om naturen. Find et stykke skrald og
smid det ud. Brug evt. gummihandsker
Hvilket dyr står der ikke noget om på skiltet? (Skriv svaret i svararket)
Rørhøg
Bæver
Sommerfugl

H

Træ

Ude på
græsmarken står et
mellemstort træ
alene. Gå hen til
dette træ (træet
har hvid bark)

Det er godt at vide, hvilken type træ, der er godt at bruge, når man laver
bål. Syng brændesangen og se om du kan finde det træ du står ved, i
sangen.
Hvad er dette for et træ? (Skriv svaret i kryds-og-tværsen)
Birketræ
Bøgetræ
Æbletræ

Svarark

Brændesangen
Melodi: ”Sur, sur, sur, lille bi omkring”

Lyt og lær, brænderegler her
Skal i lejren bål du tænde,
Brug det træ som bedst kan brænde,
Birk er bedst, Lærk og Hassel næst

Bøg er godt, når det kun er småt,
Skal det flamme, må du bene,
Efter Gran og Fyrregrene,
Gløder må, du af andet få.

Eg og Bøg, gir så varm en glød,
Ask – selv fugtigt træ kan brænde,
Lind kun meget tørt vil tænde,
Brug ej Pil, den ej varme vil.

Poppel, Hyld ej på bålet fyld,
Kokken vil af røg generes,
Madens smag kan let spoleres
Når du glad laver lejrens mad.
(fra "Vores sangbog" (en spejdersangbog) nr. 100)

