
Hjemmespejd Familiespejder - 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 omkring 10 opgaver til 

hver gren og får man løst 8 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 Familiespejd skulle vi jo som i ved have arbejdet med Krible krable. 

Så nogle opgaver bliver relateret til dette mens andre vil være mere 

spejderopgaver.  

 

Husk at tage billeder af alle jeres ting ☺  

 

 

 
 



Opgave 1: krible krable jagt 

Der lever smådyr dyr alle vegne! Gå på jagt efter smådyr der hvor du 

bor – søg under sten, træstykker, bark og på planter. Hvor mange 

forskellige dyr kan du finde? Undersøg dyrene nærmere – har de alle 

lige mange ben?  

 

Hvad skal man bruge: Man kan bruge gamle syltetøjsglas til at 

opbevare krybene i mens man undersøger dem. Man kan også bruge lup 

glas hvis man har det.  

 

Tag gerne billeder af jer selv sammen med de små kryb.  

 

PS på naturhandel.dk kan i finde naturbanko plader.  

 

 
 

 

Opgave 2: Lav et bål.  

I skal sammen med jeres forældre lave et lille bål.  

Husk alt det i har lært til familiespejd. Brug små pinde og kvas, vat, 

birkebark eller lignende til at tænde op med.  

 

Hvad skal man bruge: Brande, tændstikker eller strygestål, vat, småt 

kvas.  

Hvis man er heldig kan det jo være man kan lokke sin mor eller far til 

at lave snobrødsdej eller skumfiduser over bålet ☺  

 

Husk at dokumentere det med billeder.  



Opgave 3: lav en lokkefælde  

Lav din egen lokkefælde til smådyr – hvem mon du kan lokke til at gå i 

fælden? 

Der er mange smådyr der vil blive lokket til af duften og som vil elske at 

gemme sig hvor det er fugtigt og mørkt. 

Start med at skære din frugt/grøntsag midt over og udhul begge 

halvdele med en ske. Skær små åbninger med en kniv. Sæt de to dele 

sammen igen, med tandstikkere eller træspyd. Find et godt sted hvor 

du kan grave fælden halvvejs ned i jorden. Åbningen til fælden skal 

være i jordoverfladen, så dyrene nemt kan komme ind i fælden. 

Vent til næste dag og se så til din fælde – hvem er blevet lokket ind i 

fælden? 

 

I kan lade fælden stå i nogle uger og holde øje med om der kommer 

forskellige dyr i den og hvad der sker med fælden.  

 

Hvad skal man bruge: 

Bagekartoffel, Æble, melon eller squash.  

kniv 

Ske  

Tandstikker eller træspyd 

Skovl  

Se video med inspiration her: 

http://kriblekrable.nu/Categories/5/Missions/8/View/  

 

  

http://kriblekrable.nu/Categories/5/Missions/8/View/


Opgave 4: Lav 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.

 
 



Opgave 5 – byg en raket  

Eneste krav er at der SKAL indgå mindst 1 genbrugs-materiale. 

DU bestemmer om det er en pynteraket eller om du bygger 

affyringsrampe også. 

Husk billeder  

 
 

 

Opgave 6 Snegle fangst og genfangst 

Gå på snegle jagt – hvor mange snegle med hus kan du finde? 

Mærk sneglehusene med forskellige farver, tal eller bogstaver og slip så 

sneglene fri igen.  

Gå på snegle jagt igen senere på dagen eller næste dag - hvor mange af 

de mærkede snegle kan du genfinde? 

 

Hvad skal man bruge:  

Snegle i haven.  

Sprittusch eller neglelak.  

 

Se video her: http://kriblekrable.nu/Categories/5/Missions/8/View/  

http://kriblekrable.nu/Categories/5/Missions/8/View/


Opgave 7: Ormebo  

Indret dit eget ormebo. Fyld lag af skiftevis jord og sand. Fugt jorden 

med en vandforstøver. Saml visne blade og læg dem på det øverste lag 

jord. Grav regnorme op og kom dem i glasset. Stil nu glasset et mørkt 

sted, eller pak glasset – regnorme kan ikke lide lys! Tag glasset frem 

hver dag og observer – hvad er der sket i glasset? 

 

Hvad skal man bruge:  

Stort glas med lufthuller i låget, eller en stor sodavandsflaske 

Jord 

Sand 

Vandforstøver 

Visne blade 

Regnorme 

Se video her: http://kriblekrable.nu/Categories/6/Missions/21/View/  

 

 

 

Opgave 8: lær at binde dit tørklæde.  

Tørklædet er en af de vigtigste ting vi har som spejder, for så kan alle 

nemlig se hvem vi er.  

Noget af det man skal lære som spejder er at binde sit eget tørklæde.  

I skal binde tørklædet som et råbåndsknop.  

 

Video af hvordan man binder råbåndsknop: 

https://www.youtube.com/watch?v=TyrmvGvVwAk  

 

  

http://kriblekrable.nu/Categories/6/Missions/21/View/
https://www.youtube.com/watch?v=TyrmvGvVwAk


Opgave 9: 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 i opgave stil 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. 

 

 

Opgave 10: Lav en Skov-ven 

I kan selv vælge materiale. Feks. en 

pind i snitter i, et køkkenrulle-paprør 

eller bare en tegning. DU bestemmer 

hvordan DIN skov-ven ser ud. 

 

Husk at tage billeder af det ☺  

 

 

 

Vi håber i har lyst til at lave nogle af 

opgaverne og så glæder vi os til at vi 

igen kan/må afholde spejder ☺  

 

Pas på jer selv derude.  

 

Spejderhilsener Mathilde og Morten  


