HJEMMESPEJD
Hjemmespejd er et bredt udvalg af opgaver der kan løses derhjemme. Der findes 2 typer af
opgaver. Det første emne hedder “Du og din Familie”. Det andet emne hedder
“Spejderfærdigheder”. Hver spejder, der gerne vil have et mærke, laver 4 opgaver inden for
hvert emne. Når opgaven er løst sendes et billede, video eller andet til hjemmespejd (at)
3vv.dk.

Du og din
Familie

EGERN

ULVE

JUNIOR

TROP

Lige nu er det meget vigtigt
at alle får gode vaner
omkring håndvask. Træn
dig i at vaske hænder og
lav en tegning/ tegneserie
om hvordan man vasker
hænder.
Se f.eks denne film som
inspiration

Lige nu er det meget vigtigt
at alle får gode vaner
omkring håndvask. Træn
dig i at vaske hænder og
lav en tegning/tegneserie
om hvordan man vasker
hænder.
Se f.eks denne film som
inspiration

Lige nu er det meget vigtigt
at alle får gode vaner
omkring håndvask. Træn
dig i at vaske hænder og
lav en video om hvordan
man vasker hænder.
Se f.eks denne film som
inspiration

Lige nu er det meget vigtigt
at alle får gode vaner
omkring håndvask. Træn
dig i at vaske hænder og
lav en video om hvordan
man vasker hænder.
Se f.eks denne film som
inspiration

Det er vigtigt og sjovt at
bevæge sig. Gå en tur på 2
km med din familie.
Se gerne i Gnisten, på side
23 og frem hvordan man
færdes i naturen.

Det er vigtigt og sjovt at
bevæge sig. Gå en tur på 3
km med din familie.

Det er vigtigt og sjovt at
bevæge sig. Tag din familie
på en 5 km tur. Du skal
være med til at finde på en
passende rute. Husk at
tænke på et område, hvor
der ikke er for mange
mennesker

Det er vigtigt og sjovt at
bevæge sig.Tag din familie
på en 5 km tur. Du skal
selv finde på en rute. Husk
at vælge et område, hvor
der ikke er for mange
mennesker

Det er en god ting at passe
på sin krop. Lav 3 øvelser
fra Terning-gym hver dag i
tre dage, Du finder
Terning-gym her

Det er en god ting at passe
på sin krop. Lav 4 øvelser
fra Terning-gym hver dag i
tre dage.
Du finder Terning-gym her

Det er en god ting at passe
på sin krop. Lav 5 øvelser
fra Terning-gym hver dag i
tre dage.
Du finder Terning-gym her

Det er en god ting at passe
på sin krop. Lav 6 øvelser
fra Terning-gym hver dag i
tre dage.
Du finder Terning-gym her

Træn smagsløgene Man skal smage en ny
ting 10 gange før man
kan lide den. Prøv at
smage på 1 ting du ikke
kunne lide før, henover
10 dage. Smager det
anderledes, hvis det er
tilberedt på en bestemt
måde eller spises
sammen med bestemte
ting?

Træn smagsløgene Man skal smage en ny
ting 10 gange før man
kan lide den. Prøv at
smage på 2 ting du ikke
kunne lide før, henover
10 dage. Smager det
anderledes, hvis det er
tilberedt på en bestemt
måde eller spises
sammen med bestemte
ting?

Træn smagsløgene Man skal smage en ny
ting 10 gange før man
kan lide den. Prøv at
smage på 3 ting du ikke
kunne lide før, henover
10 dage. Smager det
anderledes, hvis det er
tilberedt på en bestemt
måde eller spises
sammen med bestemte
ting?

Træn smagsløgene Man skal smage en ny
ting 10 gange før man
kan lide den. Prøv at
smage på 3 ting du ikke
kunne lide før, henover
10 dage. Smager det
anderledes, hvis det er
tilberedt på en bestemt
måde eller spises
sammen med bestemte
ting?

Man bliver glad af at huske
sjove ting. Tegn dit bedste
spejderminde og fortæl om
det til din familie.

Man bliver glad af at huske
sjove ting.Tegn eller mal dit
bedste spejderminde og
fortæl om det til din familie.

Man bliver glad af at huske
sjove ting. Lav en collage
om dit bedste
spejderminde og fortæl om
det til din familie.

Man bliver glad af at huske
sjove ting. Lav en
stopmotion-film om dit
bedste spejderminde og
fortæl om det til din familie.

En god spejder hjælper
derhjemme. Hjælp med at
lave aftensmad

En god spejder hjælper
derhjemme. Vær med til at
planlægge aftensmad +
hjælpe med at lave den

En god spejder hjælper
derhjemme. Planlæg og lav
aftensmad til familien. Husk
at der skal også ryddes op
og vaskes op

En god spejder hjælper
derhjemme. Planlæg og
lav aftensmad til familien.
Hvis det er mulig - vær
med til at handle ind. Husk
at der skal også ryddes op
og vaskes op

Lav en huske/se-kims-leg til
dine søskende el. forældre.
Find 10 forskellige ting fra
dit værelse. Lad dine
søskende/forældre se
tingene i 30 sek. Dæk
tingene til med et
viskestykke/tæppe. Dine
søskende skal nu kunne
huske og nævne alle de
ting de har set.

Lav en føle-kims-leg til dine
søskende el. forældre. Find
10 forskellige ting fra dit
værelse. Lig tingene under
et viskestykke/tæppe. Giv
dine søskende/forældre
bind for øjnene (brug evt.
dit spejdertørklæde). Lad
dine søskende/forældre
føle på tingen og de skal så
kunne gætte hvad det er de
føler på.

Lav en kimsleg til dine
søskende el. forældre. Du
vælger selv hvilken type
kimsleg du vil lave for dem.

Lav en video - kimsleg, test
den på sine søskende
og/eller andre yngre børn i
din familie.

Klip og skriv/tegn et
gækkebrev og send til
nogen du holder af som du
ikke kan mødes med i
Påsken.

Klip og skriv et gækkebrev
og send til nogen du holder
af om du ikke kan mødes
med i Påsken. Brug evt. dit
spejdernavn som afsender

Klip og skriv et gækkebrev
og send til nogen du holder
af som du ikke kan mødes
med i Påsken. Brug evt. dit
spejdernavn som afsender

Klip og skriv et gækkebrev
og send til nogen du holder
af som du ikke kan mødes
med i Påsken. Brug evt. dit
spejdernavn som afsender

Gør 3 gode gerninger for
dine forældre eller
søskende

Gør 3 gode gerninger for
dine forældre eller
søskende

Gør 3 gode gerninger for
dine forældre eller
søskende

Gør 3 gode gerninger for
dine forældre eller
søskende

Gå en tur i naturen med
familien, og saml alt det
affald, som I ser på turen, i
en pose.

Gå en tur i naturen med
familien, og saml alt det
affald, som I ser på turen, i
en pose.

Gå en tur i naturen med
familien, og saml alt det
affald, som I ser på turen, i
en pose.

Gå en tur i naturen med
familien, og saml alt det
affald, som I ser på turen, i
en pose.

Brug evt. dit spejdernavn
som afsender

Spejderfærdigheder

Lav en spejderlilje ud af
materialer du selv vælger.
Du kan fx vælge perler,
trylledej, modellervoks.

Lav en spejderlilje ud af
genbrugs-materialer du
selv vælger. Du kan fx
vælge papruller,
plastpropper, æggebakker
eller noget helt 4.

Her kan du finde lidt
inspiration

Lav en spejderlilje i et
materiale du selv vælger.
Du skal også selv lave
materialet, så trylledej el.
modellervoks

Lav en spejderlilje i et
materiale du selv vælger.
Du skal også selv lave
materialet, så trylledej el.
modellervoks

Her kan du finde en opskrift
på modellervoks.
Trylledej opskrift findes i
Gnisten side 31 +32

Her kan du finde en
opskrift på modellervoks.
Trylledej opskrift findes i
Gnisten side 31 +32
Lær dig at binde tre nye
knob. Du bestemmer selv
hvilket knob du vil lære og
du bestemmer også selv
hvilket materiale du vil
binde knobet på.

Lær at binde råbåndsknob
og slyngestik. Kan du
allerede så lav det med
lukkede øjne, eller bag på
ryggen

Lær dig at binde tre nye
knob. Du bestemmer selv
hvilket knob du vil lære og
du bestemmer også selv
hvilket materiale du vil
binde knobet på.

Her finder du en
youtube-playliste med knob

Her finder du en
youtube-playliste med knob

Lær dig at binde tre nye
knob. Du bestemmer selv
hvilket knob du vil lære og
du bestemmer også selv
hvilket materiale du vil
binde knobet på.
Side 64+65 i Ilden har også
inspiration
Her finder du en
youtube-playliste med knob

Lær at binde sløjfe og lav
en video om hvordan man
binder det.
Se på side 38 i Gnisten

Lav en video hvor du
forklarer hvordan man
binder dobbelt halvstik eller
tømmerstik.

Lær at binde/lave en
abehånd og lav en video
hvor du forklarer hvordan
man binder det.

Lav en video hvor du
forklarer hvordan man
binder en krydsbesnøring.

Skriv et spejder-vers til en
sang på melodien til “Er du
sur min ven”.

Skriv et spejder-vers til en
sang på melodien til
“Lyseblå bananer”.

Skriv et spejder-vers til en
sang på melodien til “Hver
lørdag eftermiddag”.

Skriv en spejdersang til en
melodi du selv vælger.

Her finder du en
youtube-playliste med
knob

Tegn et kort over jeres hus,
lejlighed eller have.

Tegn et kort over jeres hus,
lejlighed eller have. Lav en
skattejagt til familien med
hjælp af kortet.
På side 26 i Flammen er
der signaturforklaringer

Tegn et kort over jeres hus,
lejlighed eller have. Du skal
indtegne de rigtige
afstande og de rigtige
retninger på kortet.

Tegn et kort over jeres
hus, lejlighed eller have.
Bestem i hvilket
målestoksforhold kortet
skal tegnes.

Skriv en hilsen til ledere i
talkode. Du finder
talkode-nøgle her

Skriv en hilsen til ledere i
juniorkode. Du finder
juniorkode her

Skriv en hilsen til ledere i
morse-kode. Du finder
morse-kode her eller på
side 38+39 i Iden

Lav din egen kode og send
en hilsen til din
spejderleder. Husk at
vedhæfte kodenøgle

Lær dig verdenshjørner Med hjælp af dine forældre
find ud hvor nord, syd, øst
og vest ligger.

Lær dig verdenshjørner Med hjælp af dine forældre
find ud hvor nord, syd, øst
og vest ligger.

Tegn med verdenshjørner.
Læs mere her

Tegn med verdenshjørner.
Læs mere her

Prøv at lege denne leg med
din familie

Prøv at lege denne leg med
din familie

Lær dig at finde
verdenshjørner med hjælp
af solen. Læs mer her
Se også side 35-37 i Ilden
for mere inspiration om
kompasset

Lær dig at finde
verdenshjørner med hjælp
af solen. Læs mer her

Lær dig at rulle dit
spejdertorklæde.
Se en film her eller se på
side 36 og 37 af Gnisten
(din lille spejderbog)

Lær dig at rulle dit
spejdertorklæde.
Se en film her

Lær dig at rulle dit
spejdertorklæde.
Se en film her
Lær dig at binde tørklædet
med venskabsknob. Se en
film her eller her
Hvis du allerede kan, prøv
at lære dig at binde med
lukkede øjne.

Lav en instruksfilm om
hvordan man ruller et
spejdertørklæde og binder
en ordentlig
venskabsknob.

Lær dig at binde tørklædet
med venskabsknob. Se en
film her eller her

