HJEMMESPEJDE
OPGAVE 1

Kære Junior!
Nu sidder du med din kasse og tænker på hvad du skal bruge i den.

Din første opgave er:

Binde knob

Som junior kan det være en rigtig god ide at kunne binde knob, som kan
hjælpe dig i dit spejderarbejde.
Når du har lavet din opgave, så skal du tage et billede eller flere af din
opgave, og få dine forældre til at lægge det op på vores facebook-gruppe
Junior hjemmespejd
eller sende det til vores mailadresse:
junior@koegespejderne.dk.
Du må gerne sende nogle kommentarer med.
Nedenfor til venstre står det du skal lave i denne opgave, og der er hjælp at
hente til højre.
Du skal lave:
Råbåndsknob Se vejledning her : Hvordan binder man et råbåndsknob?
Pælestik

Se vejledning her : Hvordan binder man et pælestik?

Flagknob

Se vejledning her : Hvordan binder man et flagknob?

Derudover skal du lave en abehånd – den er lidt svær, men du kan sikkert
klare det.
Abehånd

Se vejledning her : Hvordan binder man en abehånd?

Materiale

Brug knobrebet i kassen.
HUSK
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HJEMMESPEJDE
OPGAVE 1

Kære Junior!
I din kasse ligger sidste udgave af spejderbladet spejdersnus. Det skal du bruge nu

Din første ekstra opgave er:

Find det hemmelige ord

Hver uge får du en ekstra opgave, hvor du skal bruge spejderbladet.
Ekstraopgaven er for dig, som vil endnu ekstra spejder.

Når du har løst ekstraopgaven, så skal du få dine forældre til at lægge
løsningen op på vores facebook-gruppe Junior hjemmespejd sammen
med løsningen på hovedopgaven, eller sende det til vores mailadresse:
junior@koegespejderne.dk.

Denne ugens ekstraopgave, handler om det hemmelige ord. Ud fra
nedenstående udsagn skal du finde et ord, det er på 11 bogstaver.
(S=side, L= linje, B=bogstav Nr.=rubrikker, Overskrifter er også linjer)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.16 Nr.1 L.4 B.18
S.7 L.3 B.52
S.13 Krebsen L.4 B.5
S.4 Nr.2 L.7 B.4
S.17 Nr.4 L.2 B.4
S.21 Slange L.4 B.9
S.13 Fisken L.6 B.1
S.24 Billede1 Pige L.2 B.6
S.6 L.3 B.5
S.17 Nr.2 L.6 B.9
S.4 Nr.3 L.3 B.3
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