HJEMMESPEJDE
OPGAVE 4

Kære Junior
I er nu kommet til jeres 4 hjemmespejd opgave

Din fjerde opgave er:

Spejdertørklædet

Dit spejdertørklæde er en meget vigtig del af dit spejderudstyr, Og lige som
det er vigtigt, at din spejderkniv altid er skarp, er det også vigtigt at dit
spejdertørklæde er rullet og bundet rigtigt.
I denne uges opgave, skal du rulle dit spejdertørklæde, og bindet det
sammen med et venskabsknob. Hvis du har bruge for hjælp til det kan du
se denne YouTube film:
https://www.youtube.com/watch?v=AV80CstKblE&t=2s
Det er ikke altid det lykkes første gang, så prøver du blot en gang til

Når du har rullet og bundet det super fint, må du gerne sætte den
tørklædering på tørklædet, som ligger i hjemmespejd kassen.

Tag et billede, når du er færdig og få dine forældre til at lægge det op på
vores Facebook-gruppe: Junior hjemmespejd
eller sende det til vores mailadresse: junior@koegespejderne.dk.
Materiale: Spejdertørklæde og tørklædering

HUSK
OPGAVEN SKAL VÆRE FÆRDIG OG UPLOADED SENEST PÅ TORSDAG
God fornøjelse
Juniorlederne

HJEMMESPEJDE
OPGAVE 4

Kære spejder, der er også i denne uge en lille ekstra opgave.

Din fjerde ekstra opgave er: Farven på spejdertørklædet
På side 3 i dit spejderblad er der en artikel, om vores spejdertørklæde.
Her kan du læse at alle spejdere har et tørklæde, langt de fleste grupper i
Det danske spejderkorps, som er vores korps, har valgt deres egne farver
på tørklædet, lige som vi også har i Køgespejderne.

I nogle andre spejderkorps, har de valgt at spejderne har samme farve
tørklæde, uanset hvilken gruppe de er med i. Fælles for os alle, uanset
spejderkorps, er at vi alle har et tørklæde, og vi med det kan forme en
spejderkæde at venskab, det er derfor vi kalder det venskabsknob

Denne uges ekstra opgave er en lille internetdetektiv opgave. Robert
Baden-Powell var ham som startede spejderbevægelsen. Tøjet som
spejderne havde på den gang, var noget anderledes en det, vi har på i dag,
men tørklæde er der stadig, men hvilken farve var det tørklæde som de
første spejdere havde på?

Når du har fundet ud af det, må du gerne få dine forældre til at lægge det
op på vores Facebook-gruppe Junior hjemmespejd sammen med
billederne på hovedopgaven, eller sende det til vores mailadresse:
junior@koegespejderne.dk.
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