
Hjemmespejd Junior - Forår 2020 
 

Da vi jo desværre ikke kan afholde spejder pga. Corona har vi valgt at lave hjemmespejd for alle de 

spejder der har lyst til at være med, så de ikke glemmer spejderaktiviteterne helt i denne tid ☺   

 

Hjemmespejd går ud på at spejderne skal løse eller lave små spejderopgaver derhjemme. Når man 

har udført en eller flere opgave sender man løsningen til sin leder. Vi har lavet 10-12 opgaver til 

hver gren og får man løst 10 af dem inden vi igen må komme til spejder sammen, giver dette et 

hjemmespejd mærke, lige til at sætte på uniformen. Opgaverne kan løses i vilkårlig rækkefølge.  

 

Hos juniorne har vi lavet opgaverne efter at der er noget vi skulle have arbejdet med, kommer til 

at arbejde med eller har arbejdet med. Samt har vi lavet et par sjove tiltag.  

 

Husk at tage billeder af alle løste opgaver og sende billedet til Morten som MMS eller mail ☺ 

 

Kontakt: Morten Pedersen tlf. 28901999 eller mail: Rap@ddsaars.dk 

mailto:Rap@ddsaars.dk


Opgave 1. 
 

Pakke sovepose selv: 
Pak din sovepose ordentlig sammen, så den kan 

være i sin pose, helt uden at stikke ud. 

Du skal selv kunne klare det uden hjælp fra andre. 

 

 
 
 
 

Opgave 2. 
Natur ro: 

Gå ud i haven eller naturen og find et stille sted. Her tager du en 2 minutters pause, med lukkede 

øjne. 

Læg dig ned i græsset eller skovbunden og mærk roen og naturen. 

Få gerne hjælp af en forældre til at tage tid. 

’Må gerne laves flere gange, men tæller kun for en’ 

  



Opgave 3. 
Øv støvledans: 

Æv støvledans med en forælder, 

søskende eller ven. 

En lille instruktionsvideo: 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mjoelnergruppe/videos/756043851119061/ 

 

Opgave 4. 
Færdiggør kompasrosen: 

Skriv de manglen retninger på kompasrosen, ud fra alle spidser. 

  

https://www.facebook.com/mjoelnergruppe/videos/756043851119061/


Opgave 5. 
Tegn et kort: 

Tegn et kort ud fra signaturforkalringen. 

Tegn måske et kort over jeres have, en legeplads, eller et natur område i kender. 

Bare i forstår de forskellige signauter i tegner. 

 

  



Opgave 6. 
Lav et genbrugsprojekt: 

Lav en fyrfadslysestage ud at et brugt syltetøjsglas eller en brugt dåse. 

Lav en dekopage uden på glasset med naturblade, sand eller servietter. Lim det fast med trælim 

eller lignende. 

 

 

 

 

 

Lav huller i siden på dåsen, så det skaber et form for mønster, som lyset kan trænge udgennem. 

Mal eventuelt dåsen uden på. 

 

Giv eventuelt fyrfadslysestagerne en hank af ståltråd, og brug dem i haven. 

  



Opgave 7. 
Tænd et bål: 

Tænd et lille bål. Det behøves ikke være noget stort bål, det må gerne, men 

behøves ikke. 

Find kvas og grene, samt lidt pinde. Få snittet nogle spåner, og forberedt 

alt til at lave bålet af. 

Det handler om forberedelse, og om at bruge så få tændstikker som 

muligt 

Og for dem som ikke er så trykke ved ild, handler det i lige så stor en 

grand om at blive lidt mere tryk ved det. 

 

 

 

Opgave 8. 
Tændstiks raketter: 

Tændstikker kan bruges til mange nyttige ting, men her er en af de mere sjove aktiviteter som 

tændstikker kan bruges til. 

 

Prøv og se hvor langt i kan få dem til at flyve. De kan flyve ganske langt så gør det et sted hvor i har 

plads og ikke kan tændeild til noget. Måske udenfor. 



Opgave 9.  
Øv knob: 

Øv knobene så vi er sikre på i kan dem, til når vi kan holde møde igen og skal ud og binde noget 

sammen. 

Find noget snor/reb, også det bare med at komme i gang. 

 

  
Råbåndsknob 

Flagknob 

Ottetalsstik 

Dobbeltottetalsstik/flamsk knob 



Opgave 10 
Øv besnøringer: 

Øv besnøringer så vi er sikre på i kan dem, til når vi kan holde møde igen og skal ud og lave rafte 

konstruktioner. 

Find noget snor/reb og tre pinde, også det bare med at komme i gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tømmerstik - start på besnøring Dobbelt halvstik - slut på besnøring 

Vinkelbesnøring Krydsbesnøring 

Ottetalsbesnøring 
Simpel besnøring 



Opgave 11. 
Byg en bivuak: 

Byg en bivuak, stor som lille. 

Hvis i har plads til det så prøv at bygge en stor bivuak, som i kan tage en lur eller sove i. 

Hvis pladsen ikke er til det så byg en lille model at en bivuak. Vær måske lidt kreative og lav den af 

nogle anderledes materialer, eller som et lille klip og klistre projekt. 

 

Opgave 12. 
Lav en vindmølle: 

Lav en vindmølle af papir og se om den virker ude i vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

Prøv og se om i kan komme på andre naturkræfter vi kan udnytte. 

Måske en sol ovn, hvis jeres forældre er med på ideen og har materialerne. Giv det et søg på 

google. 


