Familiespejd program for foråret 2021
I foråret arbejder vi med aktivitetsmærkerne:

Vi har også aktiviteter, så de nye kan få Familiespejd-mærket.

”Haletudse”
(dyreliv i vand)

21/2

”Krible-Krable”

(dyreliv i skovbunden)

Hjemmespejd insekthotel
Hver familie modtager materialer og vejledning til at lave et insekthotel til ophængning i haven.
Naturmaterialerne indsamles når det passer familien. Det anbefales at hotellet først hænges
ud i haven, når insekterne begynder at vise sig.

7/3

Skattejagt i naturen
Vi skal på en lille skattejagt rundt i skoven og løse små opgaver. Vi slutter af med at lave bål
lave lidt lækkert til at varme os på.

21/3

Vi bygger med rafter
Vi bygget et ny udendørs spisebord med reb og granrafter. Lær at binde de rigtig besnøringer,
så det holder. Vi tænder også bål og laver en let frokost.

4/4

Naturtjek i skoven
Vi skal rundt i skoven og finde forskellige dyr og planter. Vi slutter at med at bage pandebrød
med urter og hjemmekærnet smør.

18/4

Livet i skovbunden

2/5

Pebermosen

Vi mødes laver insektsugere og undersøger hvad vi kan finde i skovbunden. Vi skal også prøve
at ”stampe orm”. Vi slutter af med at udlevere ”Krible-Krable” mærket.

Vi mødes ved Pebermosen og kigger på livet i vandet, måske skal vi have nogle haletudser
med hjem, så vi kan føle udviklingen til frøer. Vi skal også bygge små tømmerflåder.

16/5

Spejdersløjd
Vi snitte fløjter og brænde træ- og ler-perler. Når vi alligevel har gang i bålet laver vi også lidt
bålmad.

30/5

Livet ved stranden

13-14/6

Sommerafslutning

Vi tager til en strand, hvor vi kigger på dyre og planteliv. Og så skal vi bygge ”vulkaner”.
Vi slutter af med at uddele ”Haletudse” mærket.

Sidste møde inden vi går på sommerferie. Vi startet lørdag kl. 15 og skal bl.a. lave aftensmad
på bål og have sjov lejrbåls-underholdning. Familierne opfordres til at overnatte i telt eller
shelter (gruppe har telte). De overnattende børn får selvfølgelig ”Udesover” -mærket.
Vi slutter med morgen mad søndag morgen. Nærmere besked kommer senere

Som altid på vores møder er der også tid til fri leg i skoven. Da vi ikke er herre over Covid19 kan der desværre opstå ændringer i programmet.
Husk på klædning efter vejret, vi er altid ude.

