Rødkær gruppe

”Hjemmespejd-2”

maj/juni 2020

Kære spejdere i Rødkær gruppe. Her er endnu et sæt opgaver I kan løse mens vi ikke rigtigt kan
lave det almindelige spejderarbejde.
Opgaverne er helt frivillige, men løser du mindst 10 opgaver (både fra opgavesæt 1 og 2) så
udløser det et flot hjemmespejd-mærke. Du må naturligvis gerne løse dem alle

Tag billeder af det du laver og lave en collage af billederne eller få dine forældre til at notere på en
seddel (måske denne opgaveseddel) hvilke opgaver du har lavet og en dato for hvornår du har løst
opgaven. Tag ”beviserne” med første gang vi mødes til spejder igen – og nu er det snart
.
Opgaverne 1-17 er på det første opgaveark der er lagt ud på Facebook tidligere.
Hjemmespejd opgave 18: Tegn din bedste spejderoplevelse
Lav en tegning af det eller den oplevelse du synes har været din bedste spejder oplevelse indtil nu.
Hjemmespejd opgave 19: Bag pandekager til dig selv og din familie
De største af jer kan helt sikkert klare denne opgave alene og de mindre kan evt. få hjælp af en
voksen.
Opskrift:
2 æg
6 dl mælk
3 dl hvedemel
1 tsk. Vaniliesukker
1 knivspids salt
Smør/margarine til stegningen
Velbekomme 😊
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Hjemmespejd opgave 20: Lav dit eget regnorme terrarium
Materialer: beholder (terrarie, syltetøjsglas eller andet transparent beholder). sand, jord, blade.
Hvad går aktiviteten ud på: Der fyldes et lag sand i beholderen, der findes 10-15 regnorme og de
puttes i terrariet. derefter lægges der et lag jord, så et nyt lag sand, og et lag jord. til sidst skal der
lægges et lag blade på toppen + lidt reven gulerod i ”glasset”.
Mørke
Regnorm lever jo nede i jorden og bryder sig ikke om lys. Derfor skal du sætte dit regnormeglas
ned i en lukket papkasse eller i et mørkt rum og lade det stå der et par dage, så ormene opfører sig
som de plejer.
Hvad er der sket
Se hvad der er sket efter et par dage. Du skal gøre sådan her:
Sæt kassen på bordet et sted i lys – og hold øje med glassets sider, når du tager det op. Måske kan
du være heldig at se regnormene, før de skynder sig ind i deres gange midt i glasset.
• Hvad er der sket med jord og sand-lagene?
• Hvorfor?
• Hvad er der sket med det revne gulerod?
• Kan du se hobe af regnormelort?
• Hvad kan du ellers se?
Hjemmespejd opgave 21: Lav en foderstation af mælkekarton
Materialer: en mælkekarton, en saks, palmin, fuglefoder, ståltråd
Hvad går aktiviteten ud på:
1. Klip to store firkanter i mælkekartonen.
2. Lav en hank ud af ståltråd eller anden snor.
3. Kog palmin og tilsæt fuglefoder.
4. Hæld massen ind i mælkekartonen og lad det størkne.
5. hæng den op i et højt træ eller lignende udenfor. Tips: Mal evt. kartonen for at gøre den mere
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Hjemmespejd opgave 22: Lav en grammofonplade skål
Du skal have lov af dine voksne før du går i gang med denne opgave og de skal sige ok til den
grammofon plade du bruger – for den kan HELT sikkert ikke afspilles mere bagefter
Materialer: En grammofonplade, bagepapir, en ovn
Hvad går aktiviteten ud på: Tænd ovnen på 150 grader, og stil en skål med bunden opad i ovnen
og læg LP’en ovenpå. Nu går der kun nogle minutter, så bliver pladen så blød, at den former sig
efter skålen. Det er samtidig vigtig at holde øje med at LP’en ikke smelter for meget! Nu tages det
hele ud, og man lader det køle lidt af. Herefter fjernes skålen, og resultatet er en sjov og moderne
skål. Alternativt kan man lægge LP’en på et stykke bagepapir, og så ind i ovnen, og når LP’en er
blevet bøjelig, former man selv sin skål.

Hjemmespejd opgave 23: Et alternativ til grammofonpladen er en perleskåle
Du skal have lov af dine voksne før du går i gang med denne opgave.
Materialer: Hama perler eller andre brands, ovnfast skål, ovn, madolie
Hvad går aktiviteten ud på: Du tager en ovnfast skål. Den smører du indvendig med madolien, så
perlerne ikke hænger fast. Perlerne kan du enten lægge fint i op langs den indvendige kant, eller
du kan hælde dem i, og så presse dem ud i facon som skålen.
Sæt skålen i ovnen ved 180 grader, hold nu øje med skålen. Den skal ud når perlerne er smeltet
sammen. Pas på du ikke brænder fingrene! Lad skålen køle af, og så er den klar.
Tips: Sorter perlerne i farver og lave mønstre i skålen.
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Hjemmespejd opgave 24: Løs disse morsekoder
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Hjemmespejd opgave 25: Lær nye knob og øv dig
Materialer: Knob torv er det bedste at øve sig med, men andre former for snore og reb kan også
bruges
Hvad går aktiviteten ud på: Her en liste med knob der kunne være gode at lærer nemmeste øverst.
Spejder.dk har nogle guides til knobene, ellers kan knobene søges på youtube og læres igennem
der. Når i har lært knobene kan evt. lave konkurrencer derhjemme, hvem kan hurtigst binde det?
Hvad med på ryggen? Bind for øjnene?
1. Råbåndsknob
2. Flagknob
3. Tømmerstik
4. ottetalsstik
5. Dobbelt halvstik
6. slyngestik
7. Venskabsknob
8. Pælestik
9. Kvælerstik
10. Sommerfugleknob

Hjemmespejd opgave 26: Affaldsindsamling i dit nærområde
Materialer: plasticpose, evt. handsker, gribetang, eller en lille plasticpose.
Hvad går aktiviteten ud på: Gå en tur i dit nærmiljø. Nyd naturen, saml evt. natur materialer til
kreative projekter derhjemme. Ser du skrald på din tur så tag det med og smid det i en skraldespand
#sammenrykkerviverden.
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Hjemmespejd opgave 27: Tegn verdensmålene
Materialer: Papir og farveblyanter eller tuscher
Hvad går aktiviteten ud på: Tegn en verden, men tag et verdensmål ad gangen og tegn en ting i den
nye verden. Snak med dine voksne om hvordan verden er lige nu i forhold til de forskellige punkter
og hvad vi kan gøre.
Tips: I kan evt. gå ind på verdensmålenes hjemmeside og finde videoer, aktiviteter m.m i kan lave.

Hjemmespejd opgave 28: Så karse – gerne i et mønster eller en form, der ligner noget
Materialer: Mælkekarton, æggeskaller, karsefrø, vat, toiletruller, farver, saks
Hvad går aktiviteten ud på: Beskrivelse: Der kan laves mange ting til at opbevare karsen i. Det kan
for eksempel være et hus eller et mønster der ligner spejderliljen. Ellers er det blot fantasien, der
sætter grænser.
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Hjemmespejd opgave 29: Lav en kims-leg med dine kammerater eller din familie
Find 10-15 forskellige ting enten ude i naturen eller på dit værelse eller i køkkenet. Dæk dem til
med et klæde. Dem der skal gætte, får 2 minutter til at se det hele og så dækker du til igen.
Derefter skal de huske hvad de så. Den der husker flest ting vinder legen.

Hjemmespejd opgave 30: Digt et nyt vers
Digt et nyt vers til en kendt melodi eller din helt egen sang og melodi.
Teksten skal handler om sol, sommer og spejderlivet 😊
Hjemmespejd opgave 31: Gør en god gerning for andre – igen for det er faktisk det spejderlivet
handler om 😊
Gode gerninger er også at (uden at blive bedt om det først).
- Tømme opvaskemaskinen, Skifte sengetøjet på sine forældres seng, Samle hundelorte op i
haven, Slå græsset, Støvsuge stuen, Støvsuge bilen, Andet der gør nogen glade
Skriv ned hvad din gode gerning var efter du har udført den.

Held op lykke med opgaverne. Husk hjemmespejd er helt frivilligt 😊.
Vi glæder os til at se jer den 8. juni 2020 – se mere om det på facebook

Mange spejder hilsner fra alle lederne i Rødkær gruppe

6

