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Vi er alle ramt af Corona karantænen og vi savner at komme til spejder. Derfor har vi lavet nogle 

opgaver I kan lave derhjemme, mens I venter på at må ses igen      . 

Opgaverne er helt frivillige, men vælger du at lave mindst 10 af opgaverne  

– så udløser det et flot hjemmespejd-mærke 

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 vi håber det er snart :-).  

Hjemmespejd opgave 1: Spejderliljen 

Lav spejderliljen i et materiale du selv vælger. Du kan vælge perler, trylle-dej, modellervoks, vådt 
toiletpapir, tygget tyggegummi, sand, mudder eller hvad du lige har lyst til.  
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Hjemmespejd opgave 2: Naturnørd 

Find edderkopper 

Find edderkopper der hvor du bor. Gå på edderkoppejagt og tæl hvor mange du finder på 1 time. 

Alle slags edderkopper tæller (Og husk at slippe dem fri bagefter...). Skriv ned hvor mange du 

fandt. 

Tæl fugle 

Tæl hvor mange forskellige fugle du ser på 1 time. Du kan være i din have, gå en tur eller tage en 

voksen med i skoven. Skriv ned hvor mange du så. 

Hjemmespejd opgave 3: Skriv et brev eller lav en tegning 

Vores regering siger: "Vi skal stå sammen ved at holde afstand" - men hvad betyder det? 
Det betyder f.eks. at du kan skrive et brev eller tegne en tegning til en du holder af men ikke 
kan/må se lige nu. 
Du bestemmer selv om du tegner eller skriver eller begge dele. Dit brev/din tegning kan enten 
sendes med posten eller du kan få taget et billede af brevet/tegningen og sende det elektronisk. 
Eller måske tager du telefonen og ringe? 

 

Hjemmespejd opgave 4: Lær et nyt knob 

Vi kan allesammen nogle knob men ingen af os kan de samme, så her kan du selv vælge hvilket 
knob du vil lære. 
Det tæller også at lære at binde sløjfe på sine sko! 
Du bestemmer selv hvilket knob du vil lære (det behøver ikke være et af dem vi har foreslået) og 
Du bestemmer også selv hvilket materiale du vil binde knobet på. Udfordre dig selv - bind på dit 
tørklæde, en stump reb, dit snørebånd, lakridssnørebånd, kogt spaghetti eller ??? 
Prøv evt. at bind knobet med lukkede øjne - eller bag på ryggen. 

Hjemmespejd opgave 5: Lav en skov-ven 
Lav en skov-ven. Du kan selv vælge materiale. Feks. en pind du snitter i, et køkkenrulle-paprør 
eller bare en tegning. DU bestemmer hvordan DIN skov-ven ser ud.Her et billede til inspiration: 
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Hjemmespejd opgave 6, Lav selv en kop 

Du bestemmer selv om du folder den i papir, drejer den i træ, modellerer den i trylle-dej eller 

noget helt andet - Brug din fantasi. Du ska kunne drikke mindst 1 kop vand af koppen 😊. 
Husk at kopperne kan dekoreres fint, tegnes på eller blive pyntet med klistermærker. 

 

Hjemmespejd opgave 7: Løs denne morsekode 
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Hjemmespejd opgave 8: Byg en raket 

Eneste krav er at der SKAL indgå mindst 1 genbrugs-materiale. Du bestemmer selv om det er en 
pynteraket eller om du bygger affyringsrampe også. 

 

Hjemmespejd opgave 9: Forudsig hvordan vejret bliver i morgen 

Brug noget af en dag på at observere, gøre notater og til sidst gætte/forudsige hvordan vejret 
bliver dagen efter. Når du så står op næste morgen, tjekker du om du havde ret! 

Vi vil gerne have at vide OM du havde ret og hvad du syntes om opgaven. Du må også godt tegne 
hvordan du troede vejret ville blive og hvordan det rent faktisk blev. 
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Hjemmespejd opgave 10: Skriv dit navn med forskellige materialer 

Kig i dit legetøj, eller i haven/naturen og find ting du kan bruge til at skrive dit navn med. Alle 
materialer gælder. Brug din fantasi. 
For øget sværhed (Junior og Trop) i opgaven, krav til materialerne. 
F.eks. et B må kun skrives med et materiale der begynder med B (Bøgeblade, berberis-grene, 
Barbiedukker, Biler osv.). 
Hvis du har et kort navn, så tag evt. efternavn med. 

 

Hjemmespejd opgave 11: Bag en kop kage 

Sulten for sjov? Tid til en pause? Aften snack? 
Du skal lave en kage! Vi anbefaler nedenstående opskrift på en lille 1-personers kage i en kop. 
Men hvis du mere er til store bradepandekager eller lagkager, så laver du sådan en! 
Kage-i-kop-opskriften kræver at du har adgang til en mikro-ovn. 
Opskrift: 
3-4 spsk hvedemel (strøgne IKKE med top) 
2 tsk sukker (de må godt være med top) 
1 tsk krydderi (det kagen skal smage af. Prøv med ½ vanilje og ½ kanel. Eller 1 stor tsk. 
kakaopulver) 
1 knivspids bagepulver 
3 spsk mælk 
½ spsk olie (uden smag - ikke olivenolie) 
Start med at blande alle de tørre ingredienser sammen i din lidt store kop. Tilsæt så mælk og olie. 
Rør grundigt til der ikke er klumper i dejen. 
Put koppen i mikroovnen i ca. 1 minut og 30 sekunder ved 800-1000 Watt (det er det "styrken" på 
mikroen hedder...). Når kagen slipper i kanten af koppen, er den klar. Du kan også prøve at stikke i 
den med en gaffel eller et grillspyd - hvis der ikke hænger dej på, så er den færdig. 
HVIS du kan vente med at spise den til den er lidt koldere - så pynt den med glasur og krymmel. 

Vi bliver SÅ glade hvis vi må se et billede af din kage.  
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Opgave 12: Lave en skulptur 

Du skal lave en skulptur - det er en figur. Du bestemmer om den skal ligne noget og hvad den skal 
ligne. 
Eneste krav til din skulptur er at der skal indgå toiletpapir eller toiletpapir-rulle(r). Vi vil gerne se et 
billede af din skulptur. 

 Eksempel på en toiletrulle-skulptur 😊 

Hjemmespejd opgave 13: Pak selv din sovepose sammen 

Du skal finde din sovepose og dens pakkepose frem. 
Find en god plads på gulvet hvor der er godt med plads. Øv dig nu i at pakke din sovepose sammen 
SELV OG UDEN HJÆLP! 
Hvis du ikke kan, så spørg om du må se på når en voksen gør det. Bagefter prøver du igen. 
Hvis du stadig ikke kan så skal du ønske dig en større pose til soveposen. 
Dit svar på opgaven er et billede af dig og din sovepose når den er pakket så godt sammen som du 
overhovedet kan. 
 

Hjemmespejd opgave 14: Byg et tårn 
Dit tårn skal være mindst 1 meter højt. Du vælger selv materialer. Forslag til materialer kunne 
være: 
- Spaghetti og skumfiduser (eller tape eller elastikker) 
- Pinde fra haven og snor 
- Lego 
- Toiletruller eller toiletpapir 
- Andre byggesystemer  
- Rafter - som tropsspejder kan man jo godt lige daffe ned til Tuen og bygge et ti-minutters tårn 
helt alene...... 
Vi vil se et foto af dit tårn - gerne med dig selv på eller en målepind så man kan se hvor højt dit tårn 
er. 



    Rødkær gruppe      ”Hjemmespejd-1”                         April/maj 2020 

6 
 

 

 

Hjemmespejd opgave 15: Lav en labyrint 
Du skal lave en labyrint! Du bestemmer selv hvilke materialer du anvender og størrelsen på 
labyrinten. Du kan måske bygge en labyrint i Lego eller med sugerør eller ???? Du skal tænke 
kreativt og meget gerne i genbrugsmaterialer. Når du har bygget din labyrint, så skal du udfordre 
dem du bor sammen med - kan de også komme igennem den? 

Vi vil se et billede af din labyrint. 

Ide:  

 

Hjemmespejd opgave 16: Lav lidt sund snack 

I denne opgave skal du lave en sund snack til dem du bor sammen med - eller måske bare til dig 
selv. 
Snacken skal serveres på en sjov eller pæn/flot måde. Snacken skal være sund og du skal gøre dig 
umage med hvordan du serverer den. Hele øvelsen går ud på at gøre dem du bor sammen med 
glade (og måske overraskede?). Vi vil se et foto af din servering. 
 

Hjemmespejd opgave 17: Gør en god gerning for andre 

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 håber på at vi må genoptage de rigtige 

spejdermøder igen fra mandag den 17. maj 2020 – hold øje med meldingerne på facebook. 
 

Mange spejder hilsner fra alle lederne i Rødkær gruppe 
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