Eskemose Floks HJEMME-SPEJD 2.0
Spejder er i øjeblikket sat på pause, så vi kan passe på hinanden ved at mødes mindst muligt, så
der ikke er så mange der bliver syge på samme tid.
MEN det betyder jo ikke at vi ikke ER spejdere mere – så vi vil gerne give muligheden for at man
kan lave lidt spejderaktiviteter derhjemme med nogle små opgaver.
I dette opgavehæfte er der en liste af 15 opgaver, for at få mærket skal du løse min. 10 opgaver. Du
bestemmer selv hvornår du løser opgaven og hvilke du løser. Du kan i arket udfylde hvilke
aktiviteter du vil lave, så du kan holde styr på hvor mange opgaver du har lavet. Mærket er
specialproduceret og meget unikt. Man må gerne få hjælp fra sine forældre eller søskende til at
lave opgaverne, eller løse dem sammen som familie. Når du har 10 krydser, har du gjort dig
fortjent til mærket hjemmespejd. Når du er færdig, så afleverer du dine opgavebesvarelser i en
mail til nedenstående leder, og så får du mærket når spejder igen er oppe og køre.
________________________________________________________________________________
Besvarelser:
»

Tag et billede af din færdige opgave så man kan se både opgaven og dig
Inkluder evt. med opgavenummer og spejdernavn på

» Saml alle dine opgavebesvarelser i et dokument, mail eller lign. skriv spejdernavn og gren i toppen af
dokumentet og send til Anne@birkegruppen.dk.

Aktivitet

Dato opgaven er løst

Sæt kryds

Opgavehæfte
1. Lav dine egen fastelavns maske
2. Spejderliljen
Lav den i Lego, perler, kage, trylledej, grene eller noget helt andet.
3. Lav en is-lygte
Der findes masser af måder og inspiration på nettet
4. Gør 3 gode gerninger derhjemme
5. Red fuglene, opgaven viderebringes fra DR Ramasjang

Du skal lave fuglefoder, fuglebad eller redekasse.
6. Lav mad over bål
Fx snobrød, chokoladekage i appelsiner, pandekager eller aftensmad
Inspiration her
7. Katapult
Byg en katapult, du bestemmer selv størrelsen og ammunitionen for din katapult. Byg med
pinde fra skoven, ispinde eller hvad du har. Find evt. inspiration på nettet til en hjemmelavet
katapult.

8. Bag en kage og pynt den
9. Tegn en tegning af 5 af knivreglerne

10. Skattejagt
Tegn et skattekort og lav en skattejagt til en fra din familie

11. Flyv
Denne opgave kræver at du samarbejder med en du bor sammen med. Du skal tage et billede
hvor det ser ud som om du flyver. Brug din fantasi og find på noget sejt.
12. Skulptur
Lav en skulptur – det er en figur. Du bestemmer selv hvad den skal ligne, eneste krav
til din skulptur er at der skal indgå sten og noget blåt.

13. Pas på naturen
Lav en skralde-samler-dag, hvor du og din familie går en tur og rydder op i naturen, så vi har
noget rent og rart at vende tilbage til når vi mødes igen. Den vigtigste ressource vi har er
naturen, og som spejdere ved vi ikke noget bedre end at bruge skove, marker, egne, søer og
strande til vores fælles oplevelser. Husk at holde afstand til dem I møder og pas godt på jer
selv :)

450 år

14. Løs rebussen

15. Løs frimurerkoden
Billedet til højre er en nøgle. Du kan også øve dig i at skrive din egen kode.

God hjemmespejd
Spejderhilsen
Lederne i Eskemose Flok

