Aktiviteter
Leg og læring i naturen
At opholde sig i naturen kan både virke beroligende og stimulerende i forhold til kreativitet, fysisk aktivitet, viden, sammenhold, nysgerrighed og meget mere.
Det allervigtigste er dog, at naturen er uforudsigelig, finurlig, sjov og fuld af overraskelser.
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Naturdetektiv

– en spændende aktivitet for hele familien.
Det er altid spændende at gå på opdagelse i
naturen. Som naturdetektiver kan man gøre det
endnu mere spændende og udfordre hinanden
med sjove ting, der skal findes i naturen.
Alt efter om man bevæger sig i eng, skov, krat
eller mose, kan man bruge sin fantasi til at finde
på ting, man kan opspore.

Listen til naturdetektiverne kan f.eks. være:
Noget fra et dyr
Noget der er spidst
2 ting der er spiselige for mennesker
Noget der lugter godt
Noget der er slimet
Noget der ikke hører til i naturen
2 ting som dyr har spist af
Noget der er gult
4 forskellige blade

Gå ud og find nogle ting fra naturen, f.eks. blade fra forskellige træer, blomster, et sneglehus, sten, fjer, kogler eller andet, der findes omkring jer. Kig
godt på tingene i ca. 10 sekunder og dæk dem til med et tørklæde eller en
jakke. Prøv så at gå ud og finde ting magen til de ting, der er dækket til. Den,
der finder flest rigtige ting, har vundet.

Smådyrsvæddeløb

Det er sjovt at lade dyrene løbe om kap i et smådyrsvæddeløb. På et stort
stykke papir eller på jorden tegner I en stor og en lille cirkel ligesom en skydeskive. Cirklen i midten er start, og den store cirkel er målstregen. Et udvalg
af dyr anbringes på startstedet, og så er det bare at heppe, indtil det første
dyr når målstregen. I kan måske sætte navn på nogle af de dyr, der løber om
kap, eller prøve at give dem et fantasinavn ud fra, hvordan de ser ud.
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Lav en krans af efterårets smukke blade

De, der gerne vil være kreative med naturen, kan lave enkle kranse af farverige blade, som trækkes på en rund ståltråd. Der skal mange blade til, men
det er enkelt, nemt og giver ofte et flot resultat!
Prøv også med rønnebær, paradisæbler og hyben på en tynd ståltråd.

God fornøjelse med detektivarbejdet!
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Kimsleg

Der er mange muligheder for at udvikle legen:
Man kan konkurrere ved, at hver især kun har 5-10
min. til at opspore det, man skal finde.
Man kan skiftes til at bestemme, hvad der skal findes.
Man kan lave en lang liste og drage afsted sammen.
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Find dit træ

Gå sammen to og to. Den ene skal have bind for øjnene og føres hen til et træ,
som man kan se fra startstedet. Man må godt drille ved ikke at gå den lige vej.
Den med bind for øjnene skal nu føle, lugte, evt. smage på træet. Tilbage til
startstedet får den blindede lov at få bindet af og skal nu prøve at finde sit træ.

