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Kære Junior
Nu er det spændende hvad den tredje opgave går ud på

Din tredje opgave er:

Et byggeri

Som junior er vi gode til, at bygge et tårn af rafter og tovværk, men kan du
bygge et tårn af spaghetti og skumfiduser.

Opgaven går ud på, at bygge det højeste tårn som muligt af spaghetti og
skumfiduser. Du må gerne dele/klippe skumfiduserne, hvis du har brug for
flere, eller de er for tunge, når byggeriet kommer op i højden.

Se hvordan du bygger et højt spaghetti skumfidus tårn her:
Se vejledning: https://www.facebook.com/watch/?v=1089759311401329
Når du har bygget dit tårn, måler du højden med knobtovet, der er en meter
langt. Tager et billede, hvor du holder tovet bagved byggeriet og få dine
forældre til at lægge det + andre billeder af byggeriet op på vores
Facebook-gruppe: Junior hjemmespejd
eller sende det til vores mailadresse: junior@koegespejderne.dk.

Materiale: Spaghetti og skumfiduser
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Juniorlederne
Kære spejder, løsningen på sidste uges ekstra opgave var: 6 artikler

Din tredje ekstra opgave er: Hvem er du?
Denne uges ekstra opgave, handler om hvem du er, altså hvis du nu var en
nationaldragt

På side 7 i spejderbladet kan du finde frem til hvilken

dragt du er. Nogle af os ledere har taget testen.
• Susan er Bolivia,
• Helle er Tyskland,
• Mads er Bolivia
• Kim er Grækenland

I denne uges ekstra opgave, skal du finde ud af hvilken dragt du selv er, når
du har fundet ud af det, og du har lyst til at dele det med os andre, må du
gerne få dine forældre til at lægge det op på vores Facebook-gruppe
Junior hjemmespejd sammen med løsningen på hovedopgaven, eller
sende det til vores mailadresse: junior@koegespejderne.dk.
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God fornøjelse
Juniorlederne

