
 

 

HJEMMESPEJDE 
 

OPGAVE 5 

Kære Junior 

I er nu nået til den femte hjemmespejd opgave        

Din femte opgave er:              Naturbingo 

 

Så er det blevet tid til at komme ud i naturen, for selv om det er koldt, og 

der ligger sne i skoven, er naturen der stadig        

 
Til hjemmespejd i denne uge, skal du ud og finde lidt af den natur, som du 
kender så godt. I hjemmespejd kassen ligger et papir med 9 billeder, det 
skal du bruge nu. Opgaver er at finde de ting som er på billederne, ude i 
naturen,  
 
Du skal prøve at finde de helt rigtige ting. Altså hvis der på billedet er en 
kogle fra et lærketræ, skal du helst finde en kogle fra et lærketræ.  
 
Du bestemmer selv hvor du finder tingene. Alle billederne er taget i skoven 
omkring Åsen, så her kan du finde dem alle. 
 
Du behøver ikke finde alle tingene på en gang. Du har løst opgaven, hvis 
du senest på torsdag, har sendt et billede, hvor du viser, at du har fundet 
alle 9 naturting.  
 

Tag et billede af det hele, 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: Papir med 9 naturbilleder.  

 

 

HUSK 

OPGAVEN SKAL VÆRE FÆRDIG OG UPLOADED SENEST PÅ TORSDAG 

God fornøjelse 

Juniorlederne 

https://www.facebook.com/groups/400917087656284
mailto:junior@koegespejderne.dk


 

 

HJEMMESPEJDE 
 

OPGAVE 5 

Kære spejder, svaret på sidste uges ekstra opgave, var at tørklædet var gråt 

     . Nedenfor kan du se denne uges ekstra opgave.   

Din femte ekstra opgave er:        Bæredygtighed 

 

Som spejdergruppe og spejdere prøver vi altid at passe godt på vores natur 

og klima. Vi vil gerne opføre os bæredygtigt. 

På side 4 i dit spejderblad, er der beskrevet 5 ideer til, hvordan du gør din 

hverdag, mere bæredygtig, og passer bedre på naturen.  

 

Hvad kunne være ide nummer 6 være?  

I denne uges ekstra opgave, skal du skrive overskriften, på den ide du 

syntes, skal være nummer 6. Du behøver ikke skrive mere end overskriften 

lige nu, det kan dog være vi gerne vil høre mere om din ide, når vi igen må 

mødes til spejder        

 

Når du har fundet en overskrift, 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.  

 

HUSK OPGAVEN SKAL VÆRE FÆRDIG OG UPLOADED SENEST PÅ TORSDAG 

Juniorlederne 

https://www.facebook.com/groups/400917087656284
mailto:junior@koegespejderne.dk

